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FORORD. 

Laran om menniskokroppens byggnad och de olika organernas 

forrittningar, samt hura de béra vardas for att, sa vidt mijligt, 

utvecklas till, och bibehallas i en frisk och stark verksamhet, 

fortjenar val utan allt tvifvel, hvarje fornuftig menniskas higsta 

uppmirksamhet; — och likval finnes val knappast nagot af alla 

de féremal som ndrmast omgifva oss, som man i allmanhet har 

sa ringa kénnedom om, och hvarom man deremot mangen gang 

gir sig de mest falska och vidunderliga forestéllningar, Det dr 

framfor allt med afseende pa helsovarden och uppfostran, 

som kunskapen i detta dume, for hvarje samhallsmedlem, ar af den 

alldrastérsta nytta och nédvandighet; men afven vid sjukdomstill- 

fallen o. d. bidrager denna kénnedom mangen gang att afligsna en 

ofverdrifven och falsk oro, samt gor det ofta lattare for den.sjuke 

och hans omgifning att uppfatta, begripa och iakttaga de forhall- 

“ningsreglor som ldkaren tillafventyrs kan finna nédigt att foreskrifva. 

Emedan vi pa vart modersmal sakna nagon pa en gang 

lattldst, ldttfattlig och upplysande skrift i detta amne, har jag an- 

sett Dir Combe’s afhandling fortjena att meddelas i Svensk 6f- 

versdttning, — helst forfattaren har den stora fdrtjensten, att han 

sikt upplysa alla de satser han framstillt, medelst tydliga och 

vanligen val valda exempel, ehuru kanske nagra af de forhal- 
landen, som dessa exempel papeka, icke alltid dro fullt tillamp- 
liga pa vart samhille, Det aterupprepande som pa ett och an- 



nat stdlle forekommer, afser endast att i minnet Aterkalla hvad 

som tilldfventyrs i sammanhang med firegiende satser, fOrut ar 

framstalldt, men dnnu en ging behdfver att upprepas, fOr att 

rikligt fOrklara de nya satserna, och tydligt inpragla dessa i 

inedvetandet, 

Physiology applied to Health and Edueation 4r 

titeln pa den skrift af Dir Combe, hvilken utgér originalet fill 

narvarande arbete, och som i England, under loppet af sexton 4r, 

redan haft tolf upplagor. -Ofversittaren har likval hofvudsakli- 

gen féljt forsta upplagan*) af den Danska Ofversattningen (efter 

tionde originalupplagan) af D:r J. Blicher, emedan denne deruti 

vidfogat ett tillage om matsmaltningen och dietetiken, i form af 

utdrag hemtadt ur Dir Combe’s skrift on Digestion and Die- 

tetics, Nagra sma modificationer, férkortningar och tillagg har 

jag val tillatit mig pa ett och annat stdlle, men dessa sistndmnde 

aro vanligen uti noter angifne; jag skulle gerua velat gora yiter- 

ligare tilligg och hanvisningar, med sdrskildt afseende pa de 

forhallanden som hos oss aga rum och fortjena att framstdllas, 

antingen sdsom exempel att efterfdlja, eller sasom fel och skad- 

liga missbruk att undvika och motarbeta, men som detta allt for 

mycket skulle kat det redan i och fur sig vidloftiga arbetet, 

har jag fir denna gang ‘nédgats inskrinka mig till det redan 

anforda. 

Stoekholm i Juni 1852. 
, 

A. Hilarion Wistrand. 

*) Den andra upplagan af den Danska dfversattningen (efter den 12:te 

originalupplagan) utkom 1801, men upptager icke liran om matsmaltningen, 

emedan Dir Blicher siger sig vara sinnad att utgifva en sirskild dfversatt- 

ning af fOvfattarens skrift om detta fmne. 
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FORSTA KAPITLET. 

Inledande anmarkningar. 

Andamitet med denna skrift ar att at allménheten 6fver— 

lemna en enkel och lattfattlig beskrifning 6fver nagra af de 

vigtigaste organerna i menniskokroppen, och att visa i hvad 

mohn kunskapen hirom kan med nytta anvindas i allmiénna 

lifvet, samt lira menniskorna, bade att battre skydda sin 

helsa, och att hos ungdomen utbilda sjilens och kroppens 
férmégenheter till en friskare och kraftigare verksamhet. Vid 

valet af de funktioner, som skola afhandlas, har jag lemnat 

foretride 4t dem, som dro af den stérsta vigt for organismen 

i sin helhet, som lattast lata forklara sig, och dem, pa hvilka 

vi tillika kunna sjelfva mest omedelbart inverka. 

Vid detta forsék att fasta uppmirksamheten pa sittet 
att med ledning af fysiologiska larosatser forebygga sjukdoms— 

lidanden och befrimja menniskosligtets utveckling, har jag 
stidse strifvat att papeka sammanhanget emellan de sund— 

hetsreglor jag varit i tillfalle att féreskrifva, och de serskilda 
organiska lagar, till folje af hvilka de visa sig verksamma; 
sé att féreskriften, sé vidt mdjligt varit, tydligen hvilar pa 

naturens egen grundval, och icke endast pi en enskild mans 

osiikra vittnesbérd. Ganska manga, i 6frigt fértjenstfulla 

afbandlingar om helsovard och uppfostran hafva icke gjort 
det intryek pa allménheten, som man eljest haft anledning att 
forvanta, just emedan de icke tillrickligt framdragit denna 
grundyal; och derfére har man icke allenast utan skil gifvit 
uppfostran 6fverhufvad skulden fdr manga olyckor, hvilka 
deremot endast hafva sin grund i det forvanda siitt, hvarpa 
den handhafves, utan ock forsvarat och anvindt de mest olik— 
artade methoder, utan att kunna blifva ense om den riitta, — 

Combe’s Fysioloyi. E f 
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hvaremot man vid betraktande af de organiska lagarne, pi en 
ging kan uppticka och afligsna orsakerne till all mot- 
siigelse. 

Man har anmirkt, att d4 man vill Jara folk huru de 
skola forhalla sig for att bevara sin helsa, Astadkommer man 
ofta skada, genom att dervid hos somliga vicka en 6fyerdrif- 
yen omsorg om kroppens yard, hvilken omsorg Jatt 6fverg4r 
till en hypochondrisk sinnesstimning, som qvdfver hégre och 
iidlare kinslor. Men detta ar ett missfrstind, och forhal— 

landet ar alldeles motsatt. Den som fatt grundlig undervis— 
ning 1 grammatika och rattskrif{ningsléra, skrifver och staf— 
var sa latt och sakert, att han knappt behéfver tanka pa de 
reglor han foljer; hvaremot den som saknat denna underyis— 
ning, och icke vet att ordna sina tankar, vid hyarje rad m6— 
ter nya syarigheter. Detsamma giller ock med afseende pa 
helsovarden. Den som kinner mennisko!.roppens natur och 
lagarne f6r,dess verksamhet, uppfattar genast da ban utsat— 
tes fOr sjukdomsorsaker, sin verkliga stallning, tager derefter 
sina atgirder, och kan derefter med lugn egna sin uppmark— 
samhet at hégre pligter. Helt annorlunda férhaller det sig 
med den, som saknar denna kunskap. Da han icke kan géra 
sig reda fér farans vidd och natur, vet han icke hyart han 
skall vanda sig for att erhalla visshet derom, och lefver antingen 
ifruktan for en dédlig sjukdom, eller tillgriper i sin okun— 
nighet orimliga och skadliga utvagar, i stallet for sédane, som 
kunde gagna och Aterstilla honom. Det ar saledes bristen, 

men icke ofverflédet pa kunskap, som framkallar denna aogs— 

liga sinnesstimning och férlamar menniskans verksambet. 

Det skulle ju ock vara stridande mot Skaparens vishet, om 

sann upplysning kunde férsvaga férstandet och leda till skad— 

liga resultater. | 

Alla de som haft basta tillfalle att pa erfarenhet grunda 

sin Asigt i detta dmmne, forklara med en mun, upplysning sa- 

som det fortraffligaste medel att bevara helsa och lif, samt 

spara tid och angslan. Salunda anmarker D:r Beddoes da 

han talar om den, hos qvinnorna bland de hégre standen 
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si allmint forekommande svaghet och sjuklighet, — att han 
icke kan se nagon annan utviig att fa dem kraftigare eller 
mindre nervsvaga, — om man heldre vill begagna detta ut— 

tryck, — iin att i tid géra dem bekanta med de reglor, hvar— 
efter de bora inratta sitt lefnadssatt. Han tilligger, att an— 
ledningen, hvarfore han anser nédigt att narmare utveckla 
dessa reglor, ar den, »att man icke kan vinta sig mycken 
»nytta deraf, sd vida man icke dervid utgar fran sjelfva grun— 

»den, och sdker upplysa menniskorna genom att framstiilla 

ysammanhanget mellan orsak och verkan, enligt naturens la— 

garo. Detta kan ock tillimpas pa en oadndlig maingd andra 
férhallanden. 

Sannt ar, att om okunnigheten sjelf kunde forebygga 
faror, eller, da de nirmade sig, kunde erbjuda medel att be— 

skydda oss emot dem, — da kunde man val saga att okun— 

nigheten vore en valsignad sak; men da den icke gifver na— 
gon annan sakerhet, an den man har, da man med slutna 

dgon narmar sig till en afgrund, sa ir det vigtigt att undan— 
draga sig dess stéd, samt uppsdka en siikrare ledsagare. 
Kunde okunnigheten Atminstone befria oss fran den oro, som 
uppkommer af att se faran i forvag, sd vore det sinneslugn 
den medférde, — ehuru bedriigligt, — dock ndgon ersitt— 
ning for den forlust den i 6frigt medfér. Men olyckligtvis 
ar det sa langt ifran att okunnighet om en hotande faras vidd 
och natur befriar oss fran moérka aningar, att forhallandet ar 
nira nog omyandt; ty de mérkaste af alla bilder dro utan 
tvifvel de, som alstras af en oupplyst inbildningskraft. Hvarje 
lakare kan intyga att de menniskor, hvilkas vetande ar mest 
inskrankt, alltid aro mest uppskrimde vid en obetydlig Opass— 
lighet, laltrognast till verkningarne af de orimligaste och 
mest f6rvinda botemedel, otiliga under sjukdomar och kin— 
kiga att géra med. Det gifves vil menniskor, som af natu— 
ren iro sa sensibla, att de icke kunna beherrska sina kiinslor 
eller lata fornuftet styra sig, men deras antal ir jemforelsevis 
ringa, och fven de blifva dessutom bade trefligare att um— 
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gis med och lugnare till sinnes, dd de {4 égonen éppna for 
sin verkliga stillning. 

Skulle négon af mina lisare dnnu tveka om nyttan af 
att bereda den stérre allminheten kinnedom om fysiologien, 
och annu tro att okunnigheten dock i det hela vore att fore 
draga, sd vill jag dock fraga honom om det var upplysning 
eller okunnighet som férmadde de fattigare klasserna 6fyer- 
allt i Asien och Europa att séka skydd mot Choleran i yaild— 
samheter mot dem som vardade, skétte och behandlade de 

sjuke, under féregifvande att de hade forgiftat brunnarne? 
Och om det var upplysning eller okunnighet som férmadde 
de formégnare medlemmarne af samhillet att séka sin hjelp i 
en noggrannare och stérre omsorg fir sund f6da, passande 
beklidnad och tillbérlig snygghet? Hos bada klasserna var 
dnskan att undgd sjukdomen och intrycket af faran den— 
samma, men de atgirder de togo deremot, voro lika skiljak- 
tiga till sin beskaffenhet, som till sina resultater, i hvilka 
motsatsen ocksa framtridde pa det mest dgonskenliga satt. 

Ehuru jag sdlunda pa det varmaste rekommenderar 
en allmant utbredd kannedom om lagarne for helsovarden 

sisom hodgst gagnelig, kan jag icke underlata att tillagga, att 
det enligt min 6fvertygelse icke blott saknar all nytta, utan 
till och med ofta ar skadligt, att folk som icke aro lakare 
taga sig for att studera sjukdomarne och deras behandling, — 

och det pa den grund, att sddane personer omojligt kunna 
ega alla de kunskaper i dit hérande imnen, som aro nédvaén— 
diga fér att ratt bedémma alla de omstandigheter, som der— 

vid kunna komma i fraga, hvarfére de litt géra misstag, 

hvilka kunna blifva ganska farliga. Lat oss t. ex. antaga, 

hvad jag sjelf varit i tillfille att se, och som latteligen kan in- 

traffa, att en af naturen mycket angslig menniska, som tatt 

och ofta lider af hjertklappning, kommer 6fyer en medicinsk 

bok, i hvilken han finner uppgifvet, att hjertklappning ar ett 

symptom, som vanligen atfoljer hjertsjukdomar; det ar gan— 

ska sannolikt, nistan siikert, att han da icke sdker vidare, 

utan genast anser sig Ofvertygad, att han har en hjertsjuk— 
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dom, och att han snart maste dé. Har denna tanke val fatt 
rotfista sig hos honom, sd mirker han med en iingslig upp— 
mirksamhet pi hyarje symptom, nekar sig sjelf éfven den 
nédvandigaste rérelse, af fruktan att anstringa sig for myc— 
ket, och blir inom kort tid sa syag och usel, att hans till- 
stand synes rattfirdiga alla hans bekymmer. Men om han, i 
stillet att filja sin egen ofullstindiga kunskap, hade vandt 
sig till en liékare, hvars sak det ar att gra sig reda for sym— 
ptomet i sammanhang med dess orsaker, sa hade denne straxt 
upplyst honom, att grunden till all hans angslan och oro en— 

dast var en obetydlig rubbning i hans matsmiiltnings-organer, 
hvilken naturen inom nagra dagar hade aterstallt, sa vida icke 

den sjuke sjelf genom sitt férvinda forhallande hade stért. 
dess yerksamhet. Sdlunda visar sig ocks& hir — hvilket bér 
noga anmarkas — faran af kunskapens ofudlstdndighet; och 
jag afrader i allminhet lasning af medicinska skrifter endast 
af det skal, att lisaren icke, utan att genomga ett vidloftigt 
studium, forstar att géra ett tjenligt bruk af dess innehall. ' 

Det ‘dr sdledes vil bekant, att de fleste medicine studiosi ma- 
ste genomga ett anfall af hypochondrisk angslan da de bérja 
sitt studium, men detta forsvioner allt som deras kunskaper 
vidga sig. Det ar fdljakteligen en alldeles falsk slutsats, da 
man forkastar all kunskap om menniskokroppens natur i all— 
manhet och lagarne for helsovarden, derfére att en ofullstin— 
dig kunskap om sjukdomarne ar skadlig. 

ANDRA KAPITLET. 

Fysiologiens natur och tillampning. 

_ Fysiologi (af yuo, natur, och Avec, ord, tal) betyder 
efter ordets sammansattning, en afhandling om naturkrafter, 
men i den bemirkelse det nu brukas, betecknar det uteslu- 
tande \éran om organernas funktioner, eller nyttan och iinda- 
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malet med de serskilda delarne, af hvilka de lefyvande varel— 
serna besté och hvarigenom deras lif yttrar sig. Man har 
sdledes vixt-fysiologi, komparativ fysiologi och menniskans 
fysiologi. Fysiologiens féremal ar likyél detsamma i alla 
dessa olika rigtningar, nemligen att utveckla mekanismen 
och lagarne for lifsyttringarnes framtradande, s4 att hvarje 
individ blir passande fér den egna sfer, i hvilken Skaparen 
bestaimt det att lefva. 

Hufvudskillnaden emellan lefvande och Jiflésa kroppar 
bestar i deras olika férhallande till de allmanna lagarne for 
den, materiella verlden. Liflésa eller oorganiska kroppar, 
sisom metaller och mineralier, ega ingen inre verkningskraft 
och kunna icke af sig sjelfva frambringa négon fordndring. 

De besitta vissa, en gang bestimda och oféranderliga egen— 
skaper, medelst hvilka de sta stindigt i samma férhallande till 

hvarandra, och verka ofdrinderligt efter samma allmanna Ja— 
gar, siatt man med yisshet kan forutsdga, att hvad man en 

ging vet om dem, giiller bestaindigt; och derfére kunna vi 
vid vara undersékningar lita pa, att pa samma orsaker alltid 
med mathematisk noggrannhet maste félja samma verkningar. 
Men nar samma grundéimne forekommer sésom ingredierande 

i den lefvande organismen, giller denna regel icke lingre; 
de kemiska och fysiska lagarne fa har en annan rigtning, 

emedan materien, som nu ir organiserad, atlyder lagarne for 

vixt- och djurlifvet ; ‘och den Aterkommer ej under de rent 

kemiska lagarne forr an den antingen ar afligsnad fran krop- 

pen, eller-lifvet ar utslocknadt; och i sjelfva verket ar for— 

ruttnelsen, som intrider s& snart lifvet har upphort, intet 

mer eller mindre in den liflésa naturens allmaona lagar, 

hyilka Atertaga sitt vilde sa snart de icke lingre beherrskas af 

en hégre kraft. 
Ett par exempel torde niérmare upplysa skillnaden. Alla 

kroppar strifva genom sin tyngd mot jordens medelpunkt, 

enligt en bestimd, vilkind lag. Djuren ega likval formaga 

att emotsté denna lag, sé att de kunna halla sig i en stall— 

ning, som alldeles strider emot denna strafyan, — ja t. 0. m. 
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sisom érnen, lyfta sig flere tusende fot.upp i luften, tvert 
emot deras naturliga tyngd; men sf snart lifvet upphért, for— 
lora de denna foérmaga och beherrskas Ater af tyngdlagarne. 
Likasd bibehalla manga djur en viss stadig temperatur, an- 
tingen de iro omgifna af string kyla eller hetta, men sa snart 
lifvel upphért, antaga de hastigt samma temperatur, som de 
omgifvande féremalen. En menniska kan t. ex. uppehalla 
sig i polar—regionens stringaste kild, utan att dess inre tem- 
peratur sjunker en enda grad; men fran det dgonblick da lif- 
vet upphor, bérjar kroppen férlora sin virma, och det dréjer 
icke linge innan den ir kall och styflikasom de liflésa massor, 
som omgifva densamma. 

Har ar saledes den griinslinea, som skiljer de organiska 

kropparne fran de oorganiska, det lefvande fran det liflésa. 

Kemien och fysiken tillhér det att uppsdka de lagar, som 
styra de liflésa eller oorganiska tingens verksamhet och r6é- 
relser; men af hvad vi redan kinna om lifvets formaga att 
gifva dessa en annan rigtning, inses tydligt att vi icke kunna 
draga nagon slutsats om de krafter, som styra den djuriska 
organismen, sa linge lifvet innebor i densamma, fran var kiin— 

nedom om egenskaperna hos de lefvande kropparnes grund— 
bestandsdelar, for sig betraktade, ehuru vidstrickt och néj- 
aktigt denna ock i 6frigt mande vara. Vi mAste sdledes taga 
var tillflykt till uppmiarksamhet och iakttagelse fér att lira 
kinna de villkor, som dro egendomliga for lifvet, och under 
bvilka det yttrar sig. ' 

Fysiologien eller liran om de fenomener som aro egna 
for den lefyande naturen, har sdledes ett hégt intresse, och 
menniskans fysiologi, — med hvilken vi har komma att hufvud- 
sakligen sysselsitta oss, — ar lika vigtig genom sina prak— 
tiska resultater, som fortjent att Adraga sig ett fornultigt 
kunskapsbegir. -I sin vidstricktaste bemirkelse omfattar den 
en framstilining af de funktioner, som tillhéra de olika or- 
ganer, hvaraf menniskokroppen dr sammansatt, — af den 
mekanism, hvarmedelst de forsigg4, — af organernas forhal— 
lande til bvarandra och medlen att befordra dessas utveck= 
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ling och yerksamhet, — af det mél, till hvilket de hyar fér 
sig bora ledas, — och af det sitt, hvarpi man bér Ofya hvarje 
organ, for att forsikra det om ett friskt tillstand och en 
kraftig verksamhet. Ett fornuftigt fysiologiskt system blir 
siledes den rétta grundvalen, icke allenast for en sund fysisk, 
utan afven fér en sund moralisk och intellektuel uppfostran, 
och fér en férnuftig helsovards—lira; eller med audra ord, 

det utgér grunden for allt som har till forem4l menniskans le- 
kamliga och andeliga helsa och utyeckling; ty s4 lange lifvet 
fortfar, uppenbara sig genom organisationen de sjilens och 
andens férmégenheter, som menniskan fatt, och hvarje me— 

del hon vill anvanda att uppéfva dem, kan icke lyckas, med 
mindre att det adr 6fverensstimmande med de lagar, som 

styra denna organisation. 
Men jemte f6rmagan att motsté inflytelsen af de all— 

manna kemiska och fysiska lagarne, besitta de lefyande krop— 

parne énnu andra egenskaper, som aro dem egna, till skillnad 
fran de liflésa: Medan den oorganiska materien bestandigt 

ir densamma, som den fran bérjan yar, birleda de lefvande 
kropparne sitt ursprung fran andra, af samma natur, och- 
afla sjelfva nya, och pa detta saitt vidmakthalles sligtet. Me— 
dan den liflésa materien bibehaller sina egenskaper i tidens 
oindlighet, undergar den lefvande kroppen, allt ifran forsta 
intill det sista égonblicket af dess tillyaro, oupphérliga fOran- 
dringar, hvilka pa en stor mattstock kunna motsyaras af 
hufvudepokerna i menniskans lif: barndom, ungdom, man— 

dom, alderdom och déd. Medan den oorganiska materien 

hvarken tillvaxer eller aftager, maste de lefyande kropparne 

bestindigt forses med niring till kroppens tillyaxt i ungdo— 

men, och att ersiitta de forbrukade delar, som regelmassigt 

afskiljas under hyarje égonblick af lifvet. Och medan den liflésa 

materiens egenskaper aldrig f6rdndras, upphira de lefvande 

kropparne slutligen att vara ill, och sa snart lifvet lemnat 

dem, underkastas de delar, hvaraf de bestatt, materiens all— 

manna lagar, upplisas hastigt och skingras, som om lifvet 

aldrig hade funnits hos dem. Harvid ar att marka, att of- 
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yanniimnde egenskaper aro gemensamma for vixt— och djur- 

riket; men djuren besitta derjemte andra, som egendomligt 

tillhdra endast dem. Vigtigast bland dessa iro férstand, med— 

yetande, yillkorlig rérelse och formaga att medelst ett natur— 

ligt eller konstigt sprak meddela hyarandra sina tankar och 

kanslor. Dessa dro vigtiga skiljemarken och, betraktade fran 

en allmiin syopunkt, mer an tillrickliga att dela de med lif 

begafvade varelser i tva stora klasser. Eburu afven nagra andra 
djurs krafter i enskilda rigtningar ernad en stor fullkomlighet, ar 

dock menniskan i det hela de 6friga djuren lingt 6fverlagsen 

icke allenast deruti, att bon i sin egen person forenar alla de 

egenskaper och férmégenheter, som de aga, men afven der— 
igenom, att hon ar utrustad med moraliska och intellektuella 

formégenheter, hvilka de sakna, och som pa en gang satta 
henne frimst bland den lefvande skapelsen, och géra henne 

till ett moraliskt, religidst, fornuftigt och tillrikneligt vai- 

sende. 
De olika organer, som innefattas i menniskokroppen, 

iro sa talrika och vigtiga, samt i sin verksamhet sa sam— 

manknutna med hvyarandra, att det vid deras afhandlande ir 

svydrt eller naira nog oméjligt att f6lja nagon ordning, som 
icke medfor betydliga omsigningar, eller som alltid satter la— 
saren i stand att genast forsta hyarje punkt. Vid narvarande 
tillfalle ar det likval icke af nagon visendtlig vigt att begag— 
na ett systematiskt framstallningssitt, d& mitt andamal blott 
dr att meddela en allmin kinnedom om nagra af de vigtiga— 
ste funktionerna, dels med afseende pa den omedelbara prak— 
liska nytta en sidan kunskap kan hafva, dels ock for att 
vicka den allménna uppmirksamheten pa nédvindigheten af 
att upptaga denna vetenskapsgren i hvarje uppfostringsme— 
thod, som afser ungdomens sanna bildning och upplysning. 

Man ma icke siga att kunskaper af denna art aro éf- 
verflodiga for den, som icke ar likare; ty samhiillet suckar 
under bérdan af lidanden, hvilkas orsaker vil lta sig hafvas, 
men som icke desto mindre dunu yidlada det, pa grund af bri- 

_Stande kunskap om byggnaden af var egen kropp och om 
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forhallandet emellan organismens serskilda delar inbérdes, samt 
emellan dem och de yttre tingen. Hyarje Jékare har sikert 
erfarit och beklagat den okunnighet, som sa allmant herrskar 
om de enklaste lifsyttringar hos den djuriska organismen, och 
den deraf uppkommande brist pa férnuftig medyerkan af den 
sjukes vanner vid hans yard och behandling. Denna okun— 
nighet om de allminnaste fysiologiska fakta, eller oskicklig— 
het att beddmma deras betydelse, gér att mangen, i hvarje 
annat afseende mycket fornuftig menniska, icke allenast utan 

sin vetskap blottstiller sig sjelf for sjukdomsorsakers inverkan, 
utan afven lemnar sitt bifall till lagar och atgarder, som aro 

lika skadliga fér helsan som moraliteten, och dem de skulle 
_rysa tillbaka for att pd minsta saitt understédja, om de blott 
fingo se dem i deras ratta dager. 

Till bevis harp& behéfver jag blott hanvisa till de upp— 
lysningar, som inhemtades i anledning af lagen for bestém— 
mande af arbetstiden i fabrikerna (the Factories Regulation 
Bill), hvilken for icke sa lange sedan i England sa mycket sys— 

selsatte den allmanna uppmirksamheten. Den férut gillande 

lagen tillat att barn emellan atta och sexton ar fingo begag— 

nas till att arbeta tolf timmar om dagen i den beta och in— 

stiingda luften i en bomullsfabrik, och nu ar det stadgadt, 

— som en stor nad — att barn under nio ar icke fa till ar— 

bete pa fabriker antagas, och att den dageliga arbetstiden for 

barn emellan nio och fjorton ar icke far Ofverstiga atta tim— 

mar. Hade nu lagstiftarne endast njutit sa mycken undervis— 

ning i anatomi och fysiologi, att de hade erhallit den all— 

draringaste kinnedom om den menskliga kroppens byggnad, 

och deraf funnit huru mycket sjilen beror af den lekamliga 

organisationens tillstand, sé hade de genast insett hyitka for— 

derfliga foljder detta fortidiga arbets— och instingnings—system 

miste medfora, och huru oméjligt det ar att dermed forena 

den si nédvindiga moraliska och intellektuella bildningen. 

[ stillet att saitta sig emot inskrinkningen af arbetstiden, da 

den foreslogs, skulle de med forskréckelse emotsett det fysiska 

och moraliska forderf, hvartill det da herrskande systemet med 
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stora steg ledde de tusendetal, som stodo under dess inflytelse, 

och deras enda tvekan skulle di hafva varit, om icke redan 

dtta timmars arbete i instingd luft vore for mycket for énnu 

outvecklade barn. De i den till underhuset inkomna tryckta 

beriittelsen meddelade upplysningar skola hafva varit ensidiga, 

men afven om sa var, innehalla de icke desto mindre en mingd 

fakta, som fullkomligt dfverensstimma med de sundaste och 

oryggeligaste fysiologiska grundsatser, och dem ingen i mot— 

satt-rigtning gjord framstallning kan afvisa; sd att man blott 

kan beklaga den okunnighet, som var skuld till att manga 

duglige och vilmenande, men emot saken intagne min icke 

insigo deras ratta varde, och oférdréjeligen atlydde naturens 

och pligtens bestémda bud. Att stora svarigheter motte hvarje 

foraindring ar val sannt, men icke borde nagon fraga, som blott 

angick enskilda personers eller folkklassers fordelar, for allecd 
kunna sta i vigen der det giillde tusendetals medmenniskors 
lif och lycka samt landets lugn och sanna val. Om man icke 
nagorstides bérjar, huru skall da nagonsin en forbiattring 
kunna genomdrifvas? *) 

Ett annat exempel pa farliga foljder af okunnighet sdgo 

vi for icke lingesedan. I Edinburgh-Advertiser laistes: »en 
bedréflig handelse tilldrog sig i onsdags formiddag ombord pa 
Shetlands—fararen Magnus Troil, ford af Kapten Ganson, hvil— 
ken lag vid hamnen. Kaptenen och styrmannen, hvilka yoro 
bréder, gingo tisdag afton som vanligt till kojs i kajutan. Da 
de icke pa vanlig tid ater uppkommo om morgonen, trodde 

besattningen forst att de hade fdrsofvit sig; men da tiden 

*) Sedan forra upplagan af detta arbete utkom, har jag 
haft den gladjen att erfara (genom en nyligen utgifven  skrift 
om barns antagande till arbete 4 fabriker. af Hr Horner), att 
de forfarliga spddomar om 6deliggelse och elande, som man 
horde manga fabrikorer hota med, ifall lagstiliningen blandade 
sig i deras forhallande till. arbetarne, genom att inskrinka 
barnens arbetstid, aro langt ifrin att hafva g&tt i fullbordan. 
Tyertom bar flere ars erfarenhet Adagalagt, att lagen difven 
var till agarnes egen fordel. Och s& gar det alltid vir vi 
skrida framat pa den ratta vagen. 
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framskred och man flere ginger hade ropat dem, utan att 
fatt nigot svar, nedgick en af manskapet i kajutan, der ban 
fann bada bréderna halft forqvafde. Man anser att de si tétt 
tillstingt kakelugnsluckorna och fonsterna, att de under nat— 
ten hade fortdre all den till andedrdgtens underhdllande néd- 
vdndiga lifsluften ( syrgasen ), som deras lilla bostad innebdll, 
Likarehjelp anskaffades genast, och det ar hopp om deras ye- 
derfaende. Bagge tva voro ganska aktade personer». — Kap— 
ten Ganson kom sig likval icke, utan afled redan foljande 
morgon. 

Sedan denna hindelse blef bekant uppkastades tvifvels- 
mal om olyckan blifvit foranledd endast af den instangda 
Juften, eller af kakelugnselden, den man glémt att afslacka, 
eller’ af de ohelsosamma angor, som uppstiga frin nedersta 
delen af fartyget. Men da alla 6fverensstimma deruti, att 

olyckan icke kunnat intraffa ifall det funnits passande tillgang 

pa frisk luft utifran, sa gor det figa till saken fran bvilken af 
dessa kallor némnde luftférskimning ledt sitt ursprung; ty 
visst ar, att hade kapten Ganson och hans bror haft den 

minsta kiinnedom om den atmosferiska luftens natur och dess 
bestandsdelars forhallande till andedrigten, sa skulle de tyd— 

ligt hafva insett faran af att stanga sig inne i ett sa litet rum, 
och ej blottstallt sitt lif for densamma. Bestandig tillging pa 
frisk luft ar ett nédvandigt villkor for en tillbdrlig blodbild— 
ning i lungorna och féljakteligen for lifyets bibehallande och 
hela kroppens valbefinnande; men férr, da mani allmanhet 
lika litet kande eller brydde sig om detta villkor, som kapten 

Ganson vid detta tillfille gjorde det, blefvo manga menniskor 

sammanfoste i smé rum med klen luftvexling, i skolor, fan— 

gelser och hospitaler, och den naturliga féljden haraf blef en 

si stor dédlighet af febrar och andra sjukdomar, att man 

aldrig hér talas derom numera, di man battre kaénner och 

aktar pa lagarne fér andedragten *). 

*) Likval intraffa jnnu icke sallan, enligt hvad tidningarne 

~ utvisa, olyckshandelser, som fro likartade med de nyss anforde. 
Sv. Ofvers. 
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Samma foérderfliga okunnighet framtrider ocksd i en 

lag som &tminstone for nagon tid sedan var gillande i Frank— 

rike, enligt hvilken spida barn kort tid efter fédelsen borde 

instillas pa Marens kontor, for antecknande af deras  fédelse. 

Men nu har Skaparen gifvit en annan°lag, som star i strid 

med denna; och enligt den lagen tal det spida barnet icke, 
utan att deraf lida skada, att blottstallas for en lag tempera— 
tur. Foljden biraf blir att om vintern, isynnerhet pa sadana 
stillen, der Miren bor langt afligset och barnet saledes lider 
stérre skada, lingt flere spiida barn dé, an der omstindighe— 
terna iro mera gynnande. Hade de, som utfardade denna 
lag, endast i allmanhet haft kinnedom om_ lifsfunktionerna, 

si skulle de aldrig stiftat den, emedan det hade varit att, mot 

bittre vetande, medelst lag sanktionera barnamord. 

Annu ett exempel. Mian af yrket kinna val att lungor— 
na sattas i én lika stark rérelse genom att tala, sjunga eller 
blasa pa instrumenter, som genom att springa, eller hyarje — 

annan stark muskelrérelse. Detta tinka felk i allmanhet lik— 
val icke pa; sé kinde sig en man af mycket stark konstitu— 
tion, hvilken genom kroppsarbete hade adragit sig en blod— 
spottning, ganska lugn, och ansag sig iakttaga all mojlig for— 
sigtighet da han bortlagt spaden och holl sig inne, eburu han 

dageligen mottog en stor maingd besékande, med hvilka han 
talade mycket, for att utveckla nigra favorit—idéer, som for 

tillfallet sysselsatte alla hans tankar. F6éljden var, att den 
foreskrefna bebandlingen blef utan verkan och en dédlig sjuk— 
dom utyecklade sig hos honom. Da man sedan for denne man 
forklarade lungornas verksamhet, insig han straxt den yill— 
farelse, hvari han svifvat, och beklagade den okunnighet, som 
varit orsak till densamma, — men for sent att kunna draga 
négon nytta af sin kunskap. 

Vi triffa sdlunda dageligen pA menniskor, som, med en 
besynnerlig motsagelse, sa liinge de iro friska, foga tinka pa det 
inflytande, som yttre omstindigheter och olika lefnadssitt kun— 
na hafva till rubbande af de olika funktionernas verksamhet; 
hvaremot hvarje utomordentligt fall, som  intriffar, gor ett 
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hastigt och djupt intryck pd dem. Nir s4ledes nAgon blir 
sjuk, sérja hans sligtingar och vanner med stor sorgfallighet 
for att hans rum val luftas, bans klider ofta ombytas och ya— 
dras, hans mat noga afpassas s4 till maingd som beskaffenhet, 
hans hud halles ren och frisk, sinnet gladt och muntert, sém-— 
nen god och ostérd, samt att kroppen har ett godt lage, och, 
da si ske kan, far en passande rérelse. De uppgifya — gan— 
ska riktigt — sisom grund for all denna omsorg, att frisk 
luft, renlighet, fornuftig diet, litt sinne, ordentlig rérelse och 
god sémn dro for helsan hégst vigtiga och nyttiga omstan— 
digheter. Och likval — till sédana motsagelser leder okun- 
nigheten — ser man ofta, sa snart den sjuke Ater blifvit frisk, 
bade honom sjelf och hans vinner blifvya sa likgiltiga och 

vardslésa om iakttagande af lagarne for helsans vardande, som 
om de voro alldeles 6fverilédiga och som om det vore likgil— 
tigt antingen man fdr framtiden iakttog dem eller icke! 

Likasom det icke vore bittre att genom fortfarande iaktta— 
gande af fornuftiga reglor bevara sin helsa medan man donu 
ager den, an att forst forlora den och sedan béta med plagor 
och lifsfara, sisom ett oeftergifveligt villkor for att aterfa 

den! 
En: orsak till detta orimliga beteende ar den farliga, 

men dock sa allmint herrskande fordomen, att det icke, sa— 

som foljd af 6fvertriidelsen af en organisk lag, skett nagon 

skada, da ingen i dgonen fallande olycka féljer omedelbart 

derefter. Hvad dr saledes vanligare, iin att hora en sjukling 

med klen matsmiiltning, hvilken likyal gerna vill tillfredsstalla 

sin goms fordringar, forklara sig ganska yal fordraga gron— 

saker och pastejer eller hardsmilta puddingar, emedan han 

den eller den dagen firtart sidana, utan att deraf hafva kainnt 

nagon oligenhet. Detsamma giiller ock om nattvak och sent 

uppstigande, stark virma i rummen, otjenlig bekladnad och 

alla Ofriga kéllor till klen belsa, af hvilka likyal nastan en och 

hvar finner férsvarare i nagon patient, pa grund deraf att han 

vid ngot visst uppgifvet tillfalle icke lidit nagon skada deraf; 

ehuru alla — endast regeln icke tillampas pa dem sjelfva — 
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gerna erkiinna att slika vanor aro, och i de alldraflesta fall 

mdste vara skadliga. 

Det yore ofta ganska lyckligt for den lidande mensklig— 

heten, om det yore méjligt att forutse mattet af det straff, 

som de férnyade éfvertridelserna af fysiologiens lagar sakert 

medféra. Men da lagens Ofvertridelse vid de alldraflesta till- 

fillen icke gir till det yttersta, och féljderna frst vid tata 

fornyelser deraf blifva rigtigt allvarsamma, sd kommer ocksa 

straffet endast smaningom, och det drijer lange innan det 

yltrar sin fulla verkan; just denna langsamma och smdningom 

framskridande utyeckling af de olyckliga foljderna, ar orsaken 

till att menniskan sd ofta icke ar i stand att inse samman— 

hanget emellan sitt ofdrstandiga lefnadssalt och sitt forstérda 

helsotillstand. Men sammanhanget finnes likval, ehuru hon 

icke inser det, och de samlade verkningarne komma Gfver 

henne da hon minst vintar dem. 

Saledes ir frisk luft ett visendteligt villkor for en god 
helsa, och férnuftet siger oss att férskimd luft maste verka 

skadligt i férhallande till (orskimningsgraden, anda tills denna 
blir sé betydlig, att lifvet af densamma icke langre kan under— 
hallas. Nar vi for ett fruntimmer af svag, sensibel konstitution, 
och som mycket brukar vistas i starkt uppvarmda rum, eller som 

ofta besoker sillskaper, theatrar och kyrkor, som aro 6fverfyllda 
med menniskor, — framstilla denna sanning och fasta bennes 

uppmirksamhet pa de skadliga foljder, som hon kan adraga 
sig genom inandning af den forskaémda luften pa dessa stiillen, 

svarar hon tvifyelsutan, att den insténgda och heta luften val 
ar ganska obehaglig, men att den sillan bar nagot skadligt 
inflytande pa henne; hvarmed hon icke kan mena annat, dn 
att hon icke alltid far haftiga smartor och tvingas att halla sig 
vid séngen hyarje gang hon har utsatt sig for densamma, ehuru 
hon val medger att dessa foljder nigongang intraffat. En 
noggrann iakttagare har emedlertid ingen sydrighet att inse, 
att detta verkeligen skadar henne, och insként verkningarne 

for hvarje enskildt tillfalle aro s4 obetydliga att de icke fingsla 
uppmiarksambeten, sd underhalla och éka de icke desto min—- 
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dre den svaghet i konstitutionen, hvaraf hon lider, och fran 
hvilken ingen behandling kan befria henne, s4 lange hon later 
dessa orsaker fortfara att inverka. 

Den svaghet man s& allmint hér personer af skréplig 
konstitution beklaga sig 6fver fram emot vartiden, och som 
utgér anledningen till den fruktan, bvarmed de afvakta 
denna drstid, som ocks4 i sjelfva verket ur ganska farlig, sy- 
nes i manga fall snarare kunna hiirledas fran begéngna ofér— 
Sigtigheter under de vyssforflutna vintermanaderne, hvars 
samlade verkningar nu framtrada, fin fran ndgot eget forhal- 
lande som ligger omedelbart i sjelfva arstiden. Vid vinterns 
bérjan kénna sig sddane personer stirkte af det vailgérande 
inflytande, som fria luften, ljuset och rérelsen under sommar— 

och héstmanaderne haft pa dem. Men allt som yintern skri— 
der fram&t och de borja sakna dessa fordelar, men ulsittas 
for den raa, kalla luftens inflytande, under brist pa tillracklig 
rérelse och den upplifvande verkan |juset medforer — ned— 
brytas konstitutionens krafter; svaghet och slapphet bérja visa 
sig och tilltaga dag efter dag, tills de vid varens ankomst 
hafva natt sin hégsta grad, och di antingen frambringa nagon- 
bestimd sjukdom eller s4 smaningom ater aftaga, allisom de 
lingre och varmare dagarne hinna att utéfva sift valgérande 
inflytande. Der emedlertid lungsjukdomar, eller nagot sairde— 
les anlag for sddana forut finnes forhanden, giller icke denna 
forklaring; ty i sddane fall inverka alltid de om varen berr— 

skande dstanvindarne *) omedelbart skadligt. 
Om denna Aasigt ar rigtig, si foljer deraf, att orsaken 

till den om varen herrskande svagheten i de alldraflesta fall 

icke, sisom man i allminhet antager, sd mycket ligger i nagon 

bestiimd egenhet hos arstiden, som icke mera i hela mangden 

af skadliga inflytelser fran vintern, hvilka nu uppna sin hojd; 

och grunden till alt man icke inser detta, ligger endast deruti, 

att verkningarne fran den ena dagen till den andra — ehuru 

Higkommas bér att detta dr skrifvet med afseende pa 

London, Ss. 6. 
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de diga sin fulla verklighet, — dro, for ti aratt Gdraga sig 

uppmirksamhet, hadcanat summan- af yerkningarne fran de 

manga dagar, som utgéra’ hela yintern, ur ganska miirkbar. 

Denna férklaring synes afven bekriftas af den erfarenhet, att 

de, som undyika sidane firlastelser, som draga langt ut pa” 
nitterna, i titt uppfyllda rum, och som iro ‘nog hiirdade att 

kunna utsitta sig for vinterluften, blifva lingt mindre hem- 

sékte af dessa var—kriampor. 
Vi ma siledes alldeles icke tro, att en ringa Aransiaiies 

het af ett eller annat slag icke medfér nagon skada, derfore 
att den icke omedelbart. framkallar nagot sjukdomsfall; ty en 
skadlig inverkan maste vara ganska kraftig, for att dess 6de- 
ligeande foljder for organismen genast skola blifva kinnbara. 
I de flesta férhallanden, i hvilka menniskan bringas af sall- 
skapslifvet, air det den fortfarande eller ofta fornyade inflytel- 
sen af mindre kraftiga orsaker, som smaningom, och. ofta 

omirkligt — utom for det vanda och vaksamma égat, — 
frambringar. forindringar och undergrafver helsan, mangen 
gang innan man drémmer om nagon fara; och hiaraf kommer 
det att storsta delen af menniskornas sjukdomar utveckla sig 
langsamt, och blott smaningom lata hifva sig, hvaremot de, 
som efter ydldsamt inverkande orsaker plétsligen uppkomma, 
iro hastiga i sitt férlopp och krafva en hastig hjelp. Och 
likval dro vi sa litet yanda att forfdlja sjukdomens spar_ till 
dess-sanna killa, och att gira skillnad emellan det visendtliga 
och det tillfalliga i kedjan af fenomener, att vi skola finna 
nio menniskor bland tio, hvilka géra den slutsats, att en eller 

annan handling, som icke inom hégst tjugufyra timmar haft 
ndgon i 6gonen fallande menlig verkan, ir alldeles oskadlig, 
ifven om man yore i stand att bevisa att motsatsen agde rum. 

Man inser litt det visa och valgérande i denna inratt- 
ning; det gifves nemligen manga tillfilliga inflytelser, dem det 
icke stir i menniskans makt att undandraga sig. Om dessa 
hastigt ter aflagsnas, si upphér ock snart den obetydliga 
rubbning i helsan, som deraf uppkommit. Men om de en 
langre tid f4 fortfara, sa undergriifves helsan langsamt men 

Combe’s Fystologi. 
2 

stig 
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siikert, finda till dess en verklig sjukdom hunnit slA rétter, 
hvilken dd fordrar en lika ling, om icke léngre tid, och nog— 
grann iakttagelse af alla sundhets—lagar for att kunna 6fyer— 
vinnas och utrotas. 

Det ar pa detta sitt de fleste af de sjukdomar, som 
hemséka menniskosligtet, uppst4 och utveckla sig; och baéruti 
ligger grunden till den stora dtskillnaden emellan hetsiga och 
langsamma, akuta och kroniska sjukdomar. Vi aro bojde for 
att f6rundra oss éfver att en svar sjukdom, siésom en inflam— 

_ mation, fullindar sitt forlopp pa nagra fa dagar, d& deremot 
en svaghet i matsmiltnings—organerne eller nerysystemet ofta 
behéfver flere manader fér att kunna hifvas. Men denna 
forundran minskas da vi taga i betraktande det faktum, 
att den férra vanligen har sin uppkomst fran en haftigt ver— 
kande orsak, for hvilken patienten varit utsatt under nagra 
fa minuter, timmar eller dagar, medan den sednare ar fruk— 
ten af flere manaders eller ars fortsatta asidosittande af sund— 
hets--liérans lagar, under hvilka omstaindigheter sjukdomen 
langsamt och gradvis mognat, utan att man markt eller ens 
anat dess tillvaro. Hade man i tid imsett sakens ratta sam— 
manhang och alligsnat orsakerna, sd skulle den sjuke ater— 
vunnit sin helsa pa langt kortare tid och med langt mindre 
plaga och svarighet. Vid sddana tillfallen straffar naturen icke 
genast, utan tillstidjer i sin godhet ett visst spelrum i tid, 
inom hyilket de skadliga inflytelserna icke medf6éra nagra all— 

varsammare foljder, likasom den dymedelst ville bevara oss 

fran att lida ndgon skada af de allmaénna omvexlingar, dem 

vi nédvindigt maste utsiitta oss for; men detta sker alltid 

under det villkor, att vi, sd snart denna nédyandighet upp— 

hért, dtervinda till lydnad for sundhets—lagarne. Om vi un— 

derlaéta detta, i fortréstan pa att dfverseendet skall fortfara, 

tilltager oordningen och helsan dukar under; men om yi i tid 

Atervinda pa ratta vigen, s4 foljer blott en ringa oligenhet. Da 

fter de skadliga inverkningarne aro af en kraftigare art, skulle, 

sisom man latteligen inser, en sidan skonsamhet icke kunna 

besti med individets siikerhet. Om de icke genast adroge sig 
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uppmirksamheten, si kunde sjukdomen hafva tillvigabragt 
en oaterkallelig férdndring inom kroppens organer, innan Vi 
mirkte orid, och det dr sdledes en vilgerning att de genast 
medféra smirta, da de derigenom Adraga sig den dgonblick— 
liga uppmirksamhet, som ensamt formar att himma det ondas 

snabba framsteg. 
Denna brist pa sammanhang emellan verkan och orsak 

vid kroniska eller langsamma sjukdomar ir saledes blott syn- 
bar, men icke verklig; och detta ar ett vigtigt forhallande, 
som man i praktiskt afseende stidse maste hafva fér égonen. 
Salunda heter det ofta att ett anfall af vansinnighet upp— 
-kommit utan nagon slags orsak, ehuru man vid niirmare un— 
dersékning litt kan spéra orsaker, som inverkat under lop— 
pet af flere manader, ehuru de icke inverkat nog hiftigt for 
att pa en ging éfvervaldiga forstindet. Detsamma giller 
ock nastan om alla dessa langsamma och smygande sjukdo— 
mar, hyilka s4 ofta géra vara biista bemédanden fruktlésa; 
och ehuru vi icke dnnu alltid kunna uppdaga deras ratta 
ursprung, sd ar det dock klart, att vi slutligen béra komma 
mycket langre, da vi forutsatta att de verkligen hafva nagra 
orsaker, fran hvilka de lata hirleda sig, an da vi endast be— 
trakta dem som hemligheter, dem intet studium, ingen iakt— 
tagelse nagonsin ‘kan forklara. 

T detta skenbara, men ingalunda verkliga skiljande af 
verkan fran orsak ligger grunden till den meningsstrid, som 
herrskar med afseende pi egenskaperna hos ett och samma 
ting, och som kanske mer iin ndgot annat bidragit att beréfva 
oss hoppet att kunna draga ndgon nytta af en fdrnuftig upp- 
mirksamhet pa medlen att skydda var helsa; och likval be— 
visar just denna skiljaktighet p& samma gang huru litet vi 
kanna yar egen natur, och huru nédvindigt det dr att skaffa 
oss en bittre kinnedom om densamma. Salunda ar det in— 
galunda ovanligt att héra de mest olika, ja motsatta menin— 
gar rérande nyttan eller skadan af flere slags niringsmedel, 
bekladnadspersedlar och kroppsrérelser. SA pAstar den ena, 
med full 6fvertygelse att flanell tir skadligt, emedan det retar 
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huden och frambringar ett utslag éfver hela kroppen, hyar~ 

emot han anser linne eller bomull yara en fortrafilig artikel, 
emedan det icke medfér denna oliigenhet, En annan berat~ 
tar oss med lika uppriktig dfvertygelse att flanell ar fortraff- 
ligt, emedan det kinnes behagligt for huden och skyddar mot 
forkylningar och rheumatism, hvilket icke linne gér. SA 
pastar den ena att en lang spatserfard eller stark muskel— 
rérelse ér utomordentligt stirkande och vyilgérande, emedan 
den framkallar en 6kad matlust och medfér en liflighet och 
munterhet, som ar ganska behaglig. Men en annan siger 
att-en lang spatserfaird eller annan stark rérelse dr ylterst 
forsvagande och skadlig, emedan den beréfyar honom mat— 
lusten, gér honom oduglig till sjals— eller kroppsarbete och 
alltid medfor hufvudvirk. Pa samma sitt prisar den ena 
fodoimnen, hemtade ur vextriket, sisom sundast, hvaremot-en 

annan sitter kéttratter langt framf6r dessa;.och sa hela serien 

framat af sadana naturalster, som kunna inverka pa menni— 

skokroppen. Den naturliga foljden af denna skenbara brist 
pd 6fverensstammelse och dessa skenbara motsigelser dr, att 
— sa linge vi dro friska, — vi i praktiskt afseende betrakta 

niringsmede], bekladnad och kroppsrérelse sésom sddane ting, 
de der till stérsta delen aro beroende af omstindigheterna 
och icke lata bringa sig under nagra bestimda reglor, och 

som derfére icke firtjena sirdeles uppméarksamhet, annat 

iin vid utomordentliga tillfallen eller behandlingen af sjuk—- 

domar. 
Haraf blir vidare féljden att menniskan, i stillet for att 

kunna anviinda resultaterna af sin egen erfarenhet under re— 

san genom lifvet, till sina barns basta, fran slagte till slagte 

fortfar pA samma sitt, famlar sig fram, inser nagof litet och 

bérjar ater att famla, till dess hon ofta i fortid uppnar slutet 

af sin bana och stértar ned i grafven, 6fverlatande at efter— 

kommande att p& egen hand genomga samma serie af forsdk 

och komma till samma slut som hon sjelf. 

Detta onaturliga resultat maste antingen bero deraf, 

att de lagar, som beherrska den djuriska organismen, och de 
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yttre féremilens inflytande aro frinderliga och stiindigt om— 

vexlande, eller ock deraf, att den lefvande kropp, hvarpa de 

- yerka, frhaller sig olika hos olika indiyider eller, hos samma 

individ, under olika Aldrar och Arstider; och det ar icke svart 

att afgéra hvilkendera af dessa orsaker det miste tillskrifvas. 

Det kan omdjligt vara den forra, ty naturens lagar dro of6r— 

ainderlige och obdjlige. Den mat, som i dag nirer och un- 

derhaller kroppen, och som i morgon, da en sjukdom ar till- 

stiides, héjer pulsen och framkallar en feberrérelse, har inga— 

lunda fériindrat sina egenskaper eller sitt forhdllande till den 

friska kroppen. Det ar kroppens tillstind som fordindrat 

sig och derigenom féranledt det skenbart skiljaktiga inflytan— 

det. Nir vi sdledes vilja beddma den nyttiga eller skadliga . 

verkan af olika niringsmedel, kladedrigter och kroppsrorelser, 

béra vi icke taga i betraktande endast dessa naringsmedels, 

kliders eller rérelsers beskaffenhet, utan ifven den persons 

alder, konstitution och helsotillstand, som skall begagna dem, 

och derefter uppséka ritta forhallandet, allt efter sig fore= 

teende olika omstéudigheter. Da kunna vi vara 6fvertygade 

att manga af vara betinkligheter skola forsvinna, och det 
hela smaningom vinna mer och mer siikerhet och fasthet. 

Da samhiillets upplysta klasser ernatt en bittre kinne- 
dom om menniskokroppens funktioner och de lagar, som be— 
herrska dem, bortfalla manga af dessa motsigelser och ut- 
torkas kéllan till manga lidanden samt befordras mensklig— 
hetens vilférd ganska visendteligen. Liikarens rad lirer 
daicke langre sa uteslutande sékas endast for att erhalla bot for 
sjukdomar, utan man lirer afyen vilja hora hans mening om, 
huruledes man under en tidigare lefnadsperiod ma kunna 
stérka konstitutionen, om ett eller annat arftligt sjukdoms— 
anlag finnes for band. Man kan dé mera egna uppmirk- 
sambeten at helsans bibehdllande, iin det i nirvarande égon— 
blick later sig géra, och likarens rad kan da verka biittre, 

emedan man forstar honom Dittre; man lirer da inse att 
hans foreskrifter, — alldenstund de dro byggde p& noggrann 
iakttagelse och riktig tillimpning af sanna grundsatser, och 
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icke grundade pd en blott enskild menniskas Asigt, — i 
sjelfva verket iro en utyeckling af en yilgérande Skapares 
vilja och afsigter, och man lirer kanna att detta ger dem en 
betydelse, hvartill de, sisom en blott och bart utsago af en 
skréplig medmenniska, aldrig kunde anses berdttigade. 

Det kan icke nekas, att ju liakarevetenskapen hittills icke 
Jemnat nagra siirdeles stora resultater, di man faster afseende 
pa hvad den utrittat for att omedelbart befordra menniskans 
kroppsliga och andliga viilfard. Men den dag ar kanske icke 
langt aflagsen, da de forbiittringar af uppfostringsvasendet, 
som nu aro i yerket, sa val i allminhet, som med serskildt 
hansyn till lakarne, lirer gifva denna tillampning af deras 
lérosatser ett stort och allmant intresse, — langt éfyer hyad 
de, som aldrig tinkt 6fver detta fimne, anse det fortjena, 

men som ingalunda éfverstiger hyad som med ratta tillkom— 
mer det. 

En hufvudorsak hvarfére man hittills forbisett vigten 

af fysiologiska kunskaper med hiinsyn till ungdomens upp- 
fostran, ligger, enligt min tanke, i det onaturliga sirskiljandet 

af likarevetenskapens olika grenar, i det dess idkare och Ja— 

rare uteslutande och ensidigt egna sig, hyar och en endast 
at sitt alsklingsimne. Sdlunda meddelar t. ex. anatomen 
underyisning endast i kroppens byggnad, och om man spérjer 
honom om dessa delars nytta och bestimmelse, sé hanvisar 
han till lararen i fysiologi; denne utyecklar deremot funktio— 
nerna, men naémner deryid knappast de redskaper, hvarmedelst 
dessa utforas *). Foljden blir att eleven ofta far afsmak 
for hyad han anser som torra anatomiska smasaker, ehuru 

detta kanske mera an allt annat skulle ddraga sig hans upp— 

miirksamhet och intresse, om man blott pa samma gang for- 

klarade honom de bestimmelser dessa delar hafva i den dju— 

*) Mahanda att detta fordom varit férhallandet i England, 
men numera bor man hafva ski! att hoppas, att ett sidant 

undervisnings-satt ej] kommer att begagnas af nigon som gor 
ansprak pa vetenskaplig bildning. 
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riska organismen. Af samma orsak vinner nu icke heller 

fysiologien intride hos mingden, hyilken eljest skulle finna 
ett lifligt intresse i att lira de satser, som den afhandlar, en— 

dast de blefve utvecklade i sammanhang med egenheterna af 
kroppens byggnad och med tata hinvisningar till deras prak— 
tiska tillimpning. Med ett ord, herrar anatomer och fysio— 
loger begé ett stort fel deruti, att de hvar for sig allt for 

uteslutande inskrinka sig till sina ensidiga rigtningar och 
egna allé fér liten uppmirksamhet at de forhallanden, hvari 
de enkla punkterna sta till hyarandra och till det stora hela, 
som omfattar dem alla — den lefyande varelsen. Ja, denna 

splittring har gatt anda derhiin, och den deraf uppkomna va— 
nan att betrakta foremalen fran den mest inskrinkta syn— 
punkt ar till den grad férderflig, att en i 6frigt ganska dug— 
lig lirare i fysiologien nyligen férklarade ‘sdsom Jéjligt att 
vilja faststalla nagra bestiimda reglor for helsans bibeballande, 

och anség saken fullkomligt afgjord med det enkla pastéendet, 

att ombyte ar nyttigt, och att foljakteligen ett enformdgt 
takttagande af hvilken regel som heldst bor vara skadligt ; 
— likasom det icke just horde till allminna lagars vasende 
att yttra sig olika alltefter de olika omstindigheter, under 

hyilka de verka, och som man pd grund af dessa modifi- 
kationer kunde utan fara helt och hallet 6fverse dessas in— 
flyiande. 

Foljden af detta férvinda sitt att se saken blir, sisom 
redan ofyan ar antydt, att den unge lakaren uppfostras utan 
att blifva tillrickligt fortrolig med de villkor, som’ betinga en 
frisk verksamhet hos den djuriska organismen, eller utan att 
ens hafva lart sig att tillbérligt uppskatta vigten af en sidan 
kunskap. Och deraf hinder icke sillan att han — likasom 
den sjuke sjelf — utan att veta det, later. sjukdomsorsaker 
fortfara att inyerka, der han likyil genom att i tid varna, 
-hade kunnat forebygga hyarje allvarsammare tillstét; eller 
later han — likaledes utan. att sjelf marka det, — arflliga 
anlag mogna och utveckla sig till verkliga sjukdomar, dem 



24 

han likval under en lang period af lifvet kanske kunnat till- 
bakahalla, om han 1 tid vidtagit férnuftsenliga matt och steg. 

Jag kinner ganska val att somliga lékare icke tycka om 
att folk utom facket séka att gira sig bekanta med mennisko— 
kroppens byggnad och funktioner, samt anse det bast att al- 
drig i sin praktik lemna den sjuke ndgon forklaring 6fver de 
grunusatser, enligt hvilka han har i sinnet att leda behand- 
lingen. Men vid de flesta tillfallen skall man finna att en 
liflig medverkan frén den sjukes sida aldrig pA ett sikrare 
sitt kan ernds, én genom att tilltala hans forsténd, och ge— 
nom en fattlig férklaring géra honom delaktig af den plan 
man démnar félja for att bota honom. I hetsiga sjukdomar 
ar yal naturligtvis ofta nog all forklaring omdjlig; — der 
miste lakaren. handla, och handla med bestimdhet. Men 

det langt dfvervaigande antalet af menniskokroppens sjukdo— 
mar hafva ett langsamt forlopp, och en ihardig medyerkan af 
den sjuke sjelf ar till deras botande nistan alldeles oundgange- 
lig. «Ja, till och med i hetsiga sjukdomar underkastar sig 
den sjuke med mycket mindre svarighet stringa forhalinings— 
reglor, da de dlaggas honom af en daaplire aes som brukar 

tilltala hans forstand, da tillfiille dertill yppas, an nar de fore— 
skrifvas af en, som alltid blott befaller, utan att meddela na— 

gon forklaring. 
En férnuftig omsorg om Weer fdrtjenar sa litet den 

beskyllning for egoism, som den sa ofta af okunnighet far 

uppbira, att det tvertom icke finnes nagot, som i hégre- grad 

bidrager att befria samhallet fran bérdan af en miangd elande, 

som icke bér tillhdra det, ain just det, att hvarje enskild 

menniska medelst en férnuftig omsorg om sin kropps helsa 

och vilmaga sdker att géra sig si skicklig som méjligt att 

uppfylla sina pligter och dfvervinna de svirigheter han har 

att i sin stillning bekimpa. Ingen menniska ar stérre egoist 

an just den, som under sitt peyakligs strafvande efter njut— 

ningar och vinning, vardslést blottstaller sitt lif, utan att 

betiinka de élyaueé han derigenom bringar éfver dem, som 

dct likval dr bans skyldighet att sérja for. Om vi halla oss 
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till det abstrakta, sA dro vi alla ense om, att helsan iir det 

stérsta och forniimsta af allt jordiskt godt, och att besittnin— 

gen af allt annat™*) dr forgifves, om den saknas; och dock 

har en férfattare **) si vackert och riktigt framkastat den 

frigan: »Hvar finns vil den, som skattar helsan efter dess 

ysanna varde? Icke den, som eger den; han riknar den 

»bland lifvets allmanna behag, och bryr sig lika litet om den, 
ysom om sina gamla klider; eller kanske han till och med 
»ir mera forsigtig om kliderna, emedan han erinrar sig 

»hvad de kostat, men helsan, menar han, kostar honom ingen- 

yting; och d& han far den for sd godt pris, beraknar han 

yderefter dess varde, och gir sig sd litet omak som méjligt 
»fér att behalla den. Han inser icke det goda han har nju- 
tit, forr fn han under sjukdomen kommer att sakna det; 

»da onskar han intet hégre, an att aterfa sin helsa». 

Men ju mera vi betrakta saken med den uppmirksam— 
het, den verkligen fértjenar, desto tydligare se vi huru makt- 
paliggande det fr, att heldre bevara helsan, medan vi nn 
ega den, an att férst forlora den, och sedan anstriinga oss for 
att atervinna den. Det ir uppenbarligen denna tanke, som 
uttalar sig hos samma klarsynte forfattare i féljande anmirk— 
ningar. . 

»Du, som eger helsan», siger han, »och icke vet att 

yuppskatta den, dig vill jag siiga hvad den dir, pa det att du 
»ma alska den mera, skatta den hégre och strifva att bevara 

»den genom en allyarligare och stringare uppmirksamhet 
»och nogsrannhet». 

»Det air Helsan, som gor mat och dryck valsmakande 
»och behaglig for dig; — eljest skulle naturens bud att iita 
»och dricka vara dig en tung, slafvisk bérda». 

»Det ir Helsan, som gir din sing behaglig och din 
»somn vederqvickande, som fornyar din kraft med den upp- 

2 Sa yltrar sig Sijernhjelm s& sannt och uttrycksfullt: 
»Helsan ar allt, allt. — Allt ar allsintet der intet ir-helsan.» 

, oO; 
*) Maynwaringe, on the Method and Means of Health. 4685. 
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»gdende solen och gir dig glad vid den nya dagens Jjus; det 
»ir den, som uppfyller de tomma och ojemna stillena af din 
»kropp, samt gér den fyllig och vacker; det dr den, som kla— 
»der dig i naturens rikaste drigt och pryder ditt ansigte med 
»dess skénaste firger.» ~ 

»Det ar den, som gor rérelse till en lek, och en vandring 
»till en njutning af din frihet.» 

»Det ar den, som gor din ande fruktbirande och fér— 
»skénar naturens gafvor, linge bevarar dem fran forfall, gor 
»ditt forstand skarpt och ditt minne troget.» 

»Det ar den, som understédjer din forgingliga kropps 
»skréplighet och bevarar ungdomens friskhet, kraft och 
»skénhet.» 

»Det ar den, som gér att sjilen finner behag i sin bo— 
»ning och med fréjd stralar genom ditt dga.» 

»Det dr den, som gor forndjelsen till férndjelse, och 
»njutningen retande; utan den har du ingen tillfredsstillelse 
»af ndgon jordisk lycka eller njutning.» 

Men, »betrakta dig nu sedan helsan vindt dig ryggen 
»och lemnat ditt sillskap; se huruledes scenen da ar forain— 

»drad, och huru all din glidje och férnéjelse ar réfyad och 
»plundrad ifran dig.» 

»Sé6mnen, som rickte fran aftonen anda till den skéna, 

»stralande dagen, ar nu afbruten och ojemn, knappt yard att 
»raknas; natten, som férut syntes korrt, ar nu alltfor lang, 
»och dunen trycka hardt mot benen.» 

»Rorelsen ér nu tung och slaipande, och en promenad 
»besviarlig, som att bira en bérda.» : 

»Ogat, — som flammade likt blixten, ar nu likasom 6f— 

»verdraget med en tjock dunkel sky; —- som snabbare an ett 
»himmelsklot rullade fran éstan till vestan, star nu trégt och 

»tungt; — som klart genomskadade en annan yarelse, har nu 
»f6rlorat sin kraft och blifvit forsléadt och matt», o. s. v. 

Da denna bild af helsans och sjukdomens motsatta vill— 
kor verkligen ar sann och triffande, hvilken annan bevekel— 
segrund kan vil di bebéfvas for att vacka menniskans in—- 
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tresse fr »studium och iakttagelse af naturens bestimmelser,» 

an medvetandet att detta dr den enda utvagen att kunna 

uppn nde afsigter vi hysa och Onska fa uppfyllde, samt de 

»frojder vi efterlingta» — och att vi »lika litt kunna for— 

»varfva och bevara rikedomar genom slésaktighet, som bibe— 

»halla helsan och forlinga lifvet genom omattlighet, oordent— 

ylighet, liderlighet, forskamd luft och andra dylika forderfliga 

»vanor samt forvandt lefnadssatt.» 

Och detta giiller icke endast om kroppens helsa; ty sd 

linge menniskan lefyer pa jorden ar hennes sjal i sina yttrin- 

gar bunden af kroppens organer, och det dr lika rimligt att 

vinta en god syn hos ett svagt och sjukt dga, som att tro 

sjilens yttringar kunna framtrida sunda och kraftiga, nar dess 

kroppsliga redskaper aro syaga och skrépliga. Dock mera 

hirom, da vi komma att tala om hjernan och nerysystemet. 

TREDJE KAPITLET. 

Om hudens byggnad och funktioner. 

Vid valet af foremal for de féljande afhandlingarne skall 
jag, sisom jag redan forut antydt, dels félja funktionernas 

stérre och mindre vigt for kroppens vilbefinnande, dels ock 
den stérre eller mindre okunnighet, som herrskar med hin— 
syn till dem. Hitintills har det fornimligast varit matsmiilt— 
nings—funktionerna, som varit foremal for populair behand— 
ling, och en ganska betydlig mingd underrittelser om dessa 
hafva tid efter annan blifvit allminheten meddelade, i afsigt 
att vacka en stérre uppmirksamhet pa ett ordentligt, dietetiskt 
lefnadssatt; och likasd har man ganska ofta uppgifvit till hvil— 
ken hég grad oordningar i matsmiltningen forma rubba hel— 
sotillstandet i allmainhet samt inverka pi gaingen af andra 
sjukdomar. Deremot ir det andra organer och funktioner, 
af néstan lika stor vigt, dem man visat langt mindre upp— 
mirksamhet, an de verkligen fortjena, och med hvilka folk i 
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allminhet iro langt mindre bekanta. Ubland dessa kan man 
rikna huden, musklerna, benen, lungorna och nervsystemet, 
sisom de der hafva stérsta behof af att tagas i betraktande, 
och jag skall derfore forsbka att i det féljande Jemna en s&- 
dan beskrifning om dem, att den bide kan vara littfattlig och 
tjena till omedelbar praktisk nytta for hyar och en. Jag vill 
hir bérja med framstillningen af hudens bygguad och funk— 
tioner. 

Huden ar en beklédnad, som utbreder sig 6fyer hela 
kroppens yta, sdsom ett fullstindigt ofverdrag, och tjenar att 
sammanhalla de underliggande, finare bygeda delarne, samt 
att skydda’ dem mot utifrén verkande skadliga inflytel—- 
ser. Den visar sig olika hos olika djur och pa olika stallen 
af kroppen. Den ar glatt, mjuk och fin under ungdomen och 
hos qvinnok@énet, fastare och mera elastisk under medelaldern; 
slapp och skrynklig under &lderdomen; den ligger i veck pa 
sddana stillen der en betydlig béjning forsiggér, saisom éfver 
fingerlederna, — ar tjock och hornaktig, der den ar utsatt for 
inyerkan af tryckning, sisom under fotsulorna. 

Hudens sammansittning lemnar, i likhet med byggnaden 

af hvarje annan kroppsdel, de mest talande bevis pa Skapa— 
rens makalésa visdom och godhet. Ehuru enkel den synes, ar 

den dock sammansatt af en mingd olika elementer, och utgér 
siite for lika manga olika faunktioner. Den bestar af tre lager: 
den tunna dfverhuden, slemnitet och den tjockare, egentliga 
huden, sisom det lager kallas, som omedelbart omsluter krop— 
pen. Vi vilja hvar for sig betrakta dessas natur och bestam-— 
melse. : 

Ofverhuden, Epidermis, Cuticula, dr det yttersta af dessa 
tre lager, och det tir den, som under yissa omsténdigheter 
upplyfter sig som blasor. For det obeviipnade dgat visar den 
sig som en tunn, oafbruten, oorganisk hinna, i hvilken man 

hvarken kan upptiicka blodkirl eller nerver, och hvilken f6lj- 

akteligen hvarken bléder eller erfar ndégon smarta da man 

skar eller rifver den. Man har forr derfére ansett den vara 

oorganisk och trott alt den endast bestod i cx ulsvettaing af 
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iigghviteartadt slem, som 6fverdrog huden likasom med en 

fernissa. Vid sednare undersékningar med _foirstoringsglas, ar 

det emedlertid upplyst, att den iiger en regelmiissig organisk 
- byggnad och iir férsedd med ddror, Den utgér — efter Bre- 
schet — i sjelfva verket ett helt med det underliggande sa 

_ kallade slemniitet, hvilket vi snart komma att omtala. Detta 

} afséndras nemligen pa ytan af den egentliga huden i flere la~ 
_ ger, af hvilka de yttersta efter hand blifva torra och fasta, 

medan de innersta eller sednast afséndrade dnnu fro i flytande 
tillstand. Detta afséndrade slem blir smaningom organiseradt, 
och organisationen bibehiller sig i 6f{verhuden iinda tills den— 
na si smaningom bortfaller ssom fina fjall. Om man betrak— 
tar dfverhuden genom ett starkt férstoringsglas ser man den 
besta af en hel méangd sadana fjill, som sitta pa en utomor- 
dentligt fin, naétformig hinna och ligga likasom. takstenar éf- 
ver hyarandra. Man har mycket stridt om huden hade porer 
eller icke; men Breschet har visat att det verkligen finnes si— 

_ dane gangar, genom hyilka syetten passérar, och hvilka épp- 
na sig i snedt rigtning, s4 att man kan se huru huden lyfter 

_ sig litet, si snart en svettdroppe kommer fram. Fragan ar 
emedlertid icke af sirdeles stor praktisk betydelse da man 
erimrar sig att huden, antingen den nu ar genomborrad eller 
icke, dr si byggd, att utdunstning och uppsugning kan forsiggd 

 igenom dess massa. 
Ofverbudens. byggnad star i en beundransvird éfver= 

ensstammelse med dess indamal. Genom sitt lige sisom en 
mellanlink emellan de yttre féremalen och den fina nervut— 
bredningen pa ytan af den underliggande egentliga huden, 
tjenar den att skydda denna mot rifning; och likasom den, 
genom att i ndgon mohn inskrinka utdunstningen, bibehaller 
den egentliga huden i det mjuka och fuktiga tillstand, som dr 
sd vasendtligt for att den skall kunna fullgéra sina funktioner, 
sa gor den ock, genom att nagot inskrinka uppsugningen, 
det for menniskan mdjligt, alt utan nagon sirdeles skada kun— 
ha utsdtta sig for inverkningen af hvarjehanda skadliga im- 
nen; hvilka skulle uppsugas och hastigt forstéra helsa och lif, 
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om icke detta skydd funnes. Harupp4 ser man talande exem- 
pel inom flere handtyerk, hvilka oundgingeligen blottstalla 
arbetarne fér en atmosfer, som fir uppfylld med metalliska 
och giftiga angor, der de maste handtera giftiga imnen, och 
hvarest de faror, for hvilka de fro blottstallde, skulle vara 

mangfalldigt stérre, s& vida icke éfverhuden férsvagade infly— 
telsen af desamma. D& 6fverhuden icke har nagra nerver, s4 
kanner den icke heller négon smirta vid omedelbar beréring 
af frimmande kroppar; och emedan den fr mycket tunn, for— 
sléar den intrycket, utan att dock hindra kanselnerverna att 
tydligt uppfatta det. Huru nédvandig denna formaga att na— 
got forsléa intrycket ar, erfar man bist nar éfyerhuden ar 
afskrapad eller borttagen genom nagot dragmedel, sisom span— 
ska flugor eller dylikt. Den underliggande ytan ar da allt for 
6m och retbar att kunna uppfatta nigot med kanseln, och 6f- 
verfor knappt nagot aunat intryck till medvetandet, an smarta. 

Af denna anledning aro de delar af huden, hvilka mest 
iro blottstallde for tryckning och gnidning, — sasom han— 
dernas inre yta och fotsulorna, — forsedde med en tjockare 
éfverhud, for att skydda dem. Den tjockare 6fverhuden pa 
dessa stillen har uppenbarligen detta andamal allt ifran forsta 
stund; ty den férefinnes redan vid fédelsen, innan annu bru— 
ket af delarne kan hafva utofvat négot inflytande. Ja, om 

icke den kinsliga huden yore pa detta satt skyddad, sa skulle 
hvarje stark hopdragning af handen omkring en ojemn och 
hard yta, och hvarje steg pa en ojemn grund framkalla smarta 

och géra all anstringning omdjlig. 
En annan inrattning, som ar beraiknad att géra detta 

skydd innu mera éfverensstimmande med individets behof, 

ir att 6fverhuden pa en sddan kroppsdel, som mycket be- 

gagnas, blir inom en viss grins mer och mer fortjockad, tills 

den sluteligen blir s& tjock, hard och oeftergifvande, som 

horn. Det ir endast denna fértjockning af 6fverhuden pa 

fruntimmernas fingrar, som gér det méjligt for dem att utan 

skada féra sitt vigtiga redskap — nalen. Det ar denna sam— 

ma fértjockning, som gér att grofsmeden och muraren, sten— 
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huggaren och sjémannen kunna verkstiilla sitt arbete utan att 
lida af de smirtsamma s. k. valkar (vattenblisor i hinderna), 
som s4 regelbundet instiilla sig hos den unge lirlingen eller 

--oyana arbetaren; och som bestindigt och fortfarande skulle 

: 

Aterkomma, om icke den lag funnes, enligt hvilken 6fverhuden 
fértjockas pa de stiillen af kroppen, der det géres behof af 
ett bittre skydd. 

Naglarne forete iinnu ett annat exempel pa huru 6fver— 
huden kan antaga en annan skepnad, for att passa efter om— 
stiindigheterna. Dessa hora till 6fverhuden och aflossna jemte 
denna; i likhet med den 6friga 6fverhuden hafva de inga 
mirkbara blodkirl och inga nerver, och man kan skira och 
stéta dem utan att erfara ndgon smirta. Nar handen eller 
foten af ett lik under en langre tid uppblétes i vatten, visar 
sig denna gemensamma organisation hos naglarne och 6fver— 
den deruti, att de i férening lossna fran den underliggande 
egentliga huden. Naglarne tjena, likasom Ofverhuden, fér— 
namligast att skydda de underliggande delarne; och derfére 
har naturen gifvit nagra af de lagre djuren, hvilkas fotter till 
folje af deras lefnadssitt aro blottstillde for fortfarande tryck— 
ning, och som icke behéfva nagon siirdeles fin kinsel i dem, 
harda, hornaktiga hofvar till skydd, i stallet for den enkla for— 
tjockningen af 6fverhuden. 

For att frambringa denna fértjockning af 6fverhuden, 
miaste inverkningen pa densamma ske si smaningom och icke 
vara allt for valdsam. Om till exempel ndgon gér en mycket 
lang vig, ror en bat eller forer en tung hammare under nagra 
fimmar, utan att vara van vid en sddan anstriingning, sa far 
fverhuden icke tid pa sig att fortjockas och skydda sig mot 
denna ovanliga gnidning. De underliggande delarne, som da 
icke tillrdckligt skyddas, retas och inflammeras samt utgjuta 
en mingd vattenaktig vitska (serum) pa sin yta, hvaraf 6f- 
verhuden upplyftes i blasor; om tryckningen lingre fortfar, 
sd framkallar den smirta, och man nédgas upphora med ett 
arbete, som, om det liingre fortsattes, skulle inverka sa férsté— 
rande pa de kansliga nerviradarne, att de for alltid skulle 
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blifva oduglige att uppfylla sin bestiimmelse. SAlunda se vi 
iifven hirati Skaparens visdom och godhet tydligen framtrida, 

, Omedelbart. under 6fverhuden, emellan den och den 
egentliga ,huden, ligger Slemhuden eller Slemniitet ( Rete mu- 

cosum, Rete Malpight’), som isynnerhet dr markvirdigt der- 
fore, att det. utgdr site for hudens fiargimne: Man mirker 

den svarligen vid dissektioner, utom hos Negrerne, hos hyilka 
den. ir sirdeles tjock. Hos Albinos *) tir den utomordentligt 
tunn,.och dess. tjocklek kan i allminhet sagas sta i forhallande 
till firgens djup. Fargiimnet skall hir vara detsamma som i 
blodet; Davy och Blumenbach anse det emedlertid som kol. 

I praktiskt afseende kan man betrakta denna slembhud 

som ett tunnt, mjukt lager, anbragt emellan den yttre och inre 

huden, for att skydda dennes adror och neryer samt gifya 
_ dem deras behéfliga mjukhet och béjlighet. Den utgér, som 
vi redan ofvanfir niimnt — enligt Breschet — i sjelfya ver— 

ket ett med éfverhuden, och afséndras fran egna, sma runda 

kértlar, fran hvilka slemmet fores genom sma kanaler till ytan 

af den egentliga huden. Sa snart det ar afséndradt, blandar 
det. sig med det firgande amnet, hvilket afséndras fran en 

egen apparat, och af denna blandning erhalla har, horn, {jé— 

drar och fjall sina olika farger **). Da den har en mork farg 

hos Negrerne, har man trott att den méjligen skulle minska 

solstralarnes brinnande inflytelse i de tropiska liinderna, genom 

den starkare utstralande kraft.som en syart yta aiger framf6r 

en hyit; men det finnes dtminstone stora anledningar att be— 

*) Albinos aro sddane individer bland sdval menniskor som 

djur, hvilka sakna namnde fargimne, Detta ar alltid en med- 

fodd sjukdom, sirdeles pafallande hos Negrerne, hvilka da aro 

alldeles hvita. Hos Europeer igenkinnes denna sjukdom isyn- 

nerhet derpa, att det svarta i Ggat ar réddt, hvarjemte huden 

har en egen ful, blek firg. Bland flere djurslagten ar sjuk- 

domen ganska allman; s&lunda hora afyen de hvita Kaninerna 

och rattorna hit. ' D. 6. 

**) De flesta fysiologer erkinna icke dessa Breschet’s or- 

ganer till afséndring af slemhuden och fargimnet, utan antaga 

afsindringen forsiggd fran sjelfya ytan af laderhuden. D. 0. 
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tvifla riktigheten af denna teori, emedan det ar val bekant, 

att en svart yta i fullkomligt lika hig grad uppsuper, som 

utstralar virme; och flere i nyaste tider anstillde forsék, pa 

kusten af Afrika, synas ddagalaigga att Negrernes temperatur, 
under i 6frigt lika forhallanden, verkligen ar omkring tva gra— 
der hégre ain Europeernes. 

Slemhuden dr sitet for den vackra, brokiga fargskift— 
ning man ser pa huden af Atskilliga fiskar och andra djur, 
och ofta har den en stark, niistan metallisk glans. 

Det tredje eller innersta lagret, den egentliga huden eller 

Laderhuden (Cutis, Dermis, Corion), utgér storsta delen af 

hudens tjocklek och star lingt 6fver de andra, bade med hin- 
syn till sin byggnad och sina funktioner. Den bestar af en 

tat, fast, seg vafnad, som i en hég grad later uttinja sig, och 

ar mycket elastisk. Dess farg ar mer eller mindre réd i for— 

hallande till den mingd blod, den mottager och innehaller. 
Pa dess inre, losare yta, som ar forenad med cellvafven, 1 

hyilken fettet ligger, ser man en stor mangd celler eller for— 
djupningar, som intringa 1 hudens massa i en sned rigtning 
mot dess yttre yta, och hvilka likaledes innehalla fettkulor. 

Dessa celler dro stérre pa ndgra stillen af kroppen an pa an— 
dra; de aro mycket sma pa handryggen och fotryggen samt 
pannan och andra stillen, hvilka hafva nistan intet fett, och 
der huden ar mycket tunn, hyaremot de aro mycket stora pa 
handens inre yta och fotsulan, der huden ocksa ar tjockare och 
fett forefinnes i riklig mingd. Dessa celler genomkorsas af 
otaliga adergrenar och nervtradar, hvilka sednare gf igenom 
dem fér att sedan utbreda sig i fina grenar pi liderhudens 
yttre yta, der de framtrida som talrika sma vartor eller pric— 

kar, hvilka tydligen visa sig pi tungans dfre yta, pa fingrarne 
och i flata handen. Dessa vartor utgéra de egentliga orga— 
nerna fér kanselsinnet och forefinnas sdledes i stérsta miingd 
pa de stallen, der kinseln dr finast. 

Vid en ytlig betraktelse af den egentliga huden synes 
det sdledes, som om den endast bestod af en flata af Adror 
och nerver, men om man tar forstoringsglaset till hjelp, sa 

Combe’s Fysiologi. 
5 
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finner man att dess byggnad jir sammansatt och i hégsta grad 
konstig, alldenstund den bestir af en stor mangd olika de— 
lar, af hvilka hvar och en har sin egendomliga funktion. 
Genom sin fasthet och clasticitet blir den féretradesyis tjen— 
lig att skydda de underliggande delarne, medan den, medelst 
sina otaliga afséndrande kértlar och utférsg4ngar tjenar till 
redskap fér utdunstningen af en mingd dmnen, som skola 
alligsnas fran kroppen. Med tillhjelp af ett annat slags or— 
ganer tjenar den till redskap for uppsugningen, och sluteli— 
gen utgér den ock ett likasd fortriffligt organ for kansel— 
sinnet, medelst den mingd nery-yartor eller papiller, som 
finnas pa dess yta. 

Da hudens tjenst sisom skydd for de underliggande de- 
larne blott ar mekanisk, vill jag icke uppehilla mig vid den— 
samma, utan 6fvergér genast att betrakta dess verksamhet 
sisom organ for afséndringen och utdunstningen (se- och 
excretion ). ) 

Man ansag linge hudutdunstningen eller syetten endast 
vara en genom utomordentligt fina dadergrenar skeende 
utsyeltning af blodets vattenaktiga delar, och trodde sig 
finna en tillraicklig férklaring dfver denna yigtiga funktion i 
hudens stora rikedom pa blod. Men saken ar ingalunda sa 
enkel. Syetten afséndras nemligen fran serskilda, dertill 
bestimda, kértelaktiga kroppar, som i stor méangd forefinnas 
i sjelfva huden och framtringer genom fina, krékta gan—- 

gar, till hudens yta, hvarest man ser den, da kroppen ar myc- 

ket varm, framtrida sisom f6r dgat synbara droppar. Ne- 
danstéende tradsnitt *) frestiller ett genomsnitt af huden, 

till hela sin tjocklek, sedt genom ett starkt forstoringsglas. 

*) Som det i Engelska originalet intagna tradsnitt fore- 
stiller genomskirningen af en hvalfiskhud, — efter Breschet, 
— och ar ganska otydligt, ar denna figur i stallet inford i den 
Danska Ofversittningen efter Gurlt (Johannes Miuller’s Archiv 
4855, haft. LV.);. den forestaller ett genomsnitt af huden i 
flata handen, sedt under mikroskopet. O. 
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AY : . - 

Det yttersta Jagret af Gfverhuden (Kpidermis). 

Det medlersta lagret af densamma © 

Det nedersta cller s, k. slem-lagret (Rete. Mal- 
pight). — 

Kanselyartorna eller papillerna. 

Laderhuden (Cortun). 

Syeltkértlarnes utforsgangar genom laderhu- 
, den. 

il 

Svettkortlarne. 

: Denna hudens verksamhet sdsom afséndrande organ ar 
af stérsta vigt for hela den djuriska ekonomien, och lingt 
vigtigare iin man i allminhet férestiller sig. Hela organis— 
men ar nemligen i en bestindig vexling mellan franskiljande och 
fornyelse, och hvarje rubbning i det ratta férhallandet mel- 
lan dessa lifsverksamheter fr omedelbart skadlig for helsan. 
Huden, njurarna, tarmarna och Jungorna bilda de férnamsta 
utforsgdngarne for de forbrukade delarne, och bland dessa 
ar huden det organ, som bortfér det betydligaste. 1 hudens 
friska tillstind marker man efter regeln vanligen icke denna 
afséndring, man kénner blott att huden ar mjuk och litet 
fuktig; men om man forer en kall eller val aftorkad spegel 

s4 nara intill huden, att den niistan vidrér den, s4 ser man 

snart en fuktig dimma éfverdraga densamma, hvilket visar 
att afsondringen stindigt forsiggir, ehuru det afséndrade ge~ 
nast bortdunstar i luften. P4 samma siitt blifva ylleklader, 
som man bar narmast kroppen, snart fuktiga af den fran 
huden afdunstande vatskan. Alldenstund denna afséndring 
icke omedelbart kan uppfattas af de yttre sinnena, har man 
kallat den den omdrkliga hudutdunstningen, i motsats till 
den mera miarkbara svettningen, ehuru de i sjelfva verket 
dro ett och samma. 



Man har gjort manga forsék att med noggrannhet be- 

stiimma beloppet af den mingd, som pA detta saétt bortféres 
genom huden; men der dro si manga svdrigheter som hindra 
erndendet af nagra bestamda resultater, och skiljaktigheten hos 
olika konstitutioner, och till och med hos samma person 
under olika férhallanden, ar s4 stor, att vi maste ldta oss 

néja med att niirma oss till sanningen. Sanctorius, som 
hvarje dag under trettio ars tid vagde sig sjelf, sina nérings— 
medel och uttémningar pa vagskal, kom till det resultat, att 
af atta skalpund foédoimnen, som upptagas i kroppen, bortga 
fem genom huden, sa att blott tre skilpund utféras genom 
tarmarna, njurarna och lungorna. Den berémde Lavoisier 
och Seguin fortsatte i en eetne tid dessa undersikningar, 
och med stérre framgang, samt voro de férsta, som visade 

skillnaden emellan hudens och lungornas utdunstningar. 
Seguin inneslét sig ien sick af glaseradt taft, som samman— 
bands 6fver hufvudet och var forsedd med ett hal, hvars rand 

fastlimmades vid lipparne med en blandning af terpentin och 
beck, s4 att lungornas utdunstning kunde bortga, men endast 
hudens. qvarstadnade i sicken. Han bérjade férséket med 
att pa en fin yagskal vaga sig sjelf och sacken, hvilket han 
vid férsdkets slut fornyade, da han var blefven sa mycket 

laittare, som den qvantitet, som hade bortdunstat genom an— 

dedriigten; derefter vigde han sig ensam, utan sacken, for att 

se huru mycket han i det hela hade férlorat i vigt. Derifran 

frandrog han nu hvad han hade fdrlorat genom lungornas 

utdunstning, da resten naturligtvis utvisade det belopp, som 

bortgétt genom huden. Han lade dervid ocksa ett sirdeles 

noga mirke till alla 6friga omstaindigheter, sdsom dieten, var— 

vfteanbilen o. s. y. och sedan detta allt var intaget i beraknin— 

gen, kom han till foljande resultater: 

Det hégsta, hvartill den oméarkliga utdunstningen fran 

lungorna och huden tillsammans belépte sig, var 52 gran *) i 

—- 

*) En libra gallica eller skalpund (narmast motsyarande 

54 lod, eller omkring ett skalpund svensk viktualievigt) inne- 
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minuten, — sdledes 3'/ uns i timman eller niira 5 skalpund 

pa dygnet. Haraf utgjorde hudens utdunstning tre fjerdede— 

lar eller 60 uns pi 24 timmar. Den minsta qvantitet han 

nigonsin fann, var 44 gran i minuten eller ett skalpund 11" 

uns p4 dygnet, hvaraf omkring 20 uns fran huden. Medeltalet 

var: 48 gran i minuten, hvaraf 44 fran huden; sa att dennes 

utdunstning under loppet af 24 timmar stiger till omkring 

35 uns *). Dessa resultater synas icke 6fverdrifna, di man 

betinker hudytans betydliga utstrackning, nemligen 2,500 

qvadrattum hos en fullyuxen menniska. Men om man ock 

vill medgifva att det vid dessa férs6k kan hafva begatts nagon 

liten felaktighet, som man icke afsett, och att mingden icke 
ar sa stor, som den har angifna; s4 aterstar dock, afven efter 

afdrag af detta, tillrickligt mycket, for att visa att utdunst— 
ningen dr en sirdeles vigtig verksamhet hos huden. Och 

ehuruyval det kan vara strid om miingden af det sdlunda ut- 
dunstade, sa stimma dock de alldraflesta iakttagare deruti 

éfverens, att utdunstningen genom huden adr ymnigare an 
sammanlagdt njurarnes och tarmarnes uttémningar; och att 
férhallandet emellan njurarnes och hudens verksambhet om— 
yexlar allf som vaderleken ar varmare eller kallare, sd att hu— 

den afsindrar mera da temperaturen fr h6g, njurarne der— 
emot mera da den ar lag. Utdunstningen blir starkare efter 

_ maltider, under sémnen, i torr, varm viderlek samt genom 

gnidning och allt annat som verkar hettande pa huden; den 
forminskas deremot genom rubbningar i matsmiiltningen och 
vid fuktig luft. ‘ 

Hyvad vi nu afhandlat, angar endast den omiirkliga ut— 
dunstningen. Vid stark hetta eller rérelse utveckla sig dun— 

haller 46 uns; hvarje uns (omkring 2 lod) innehaller 8 drach- 
mer eller 376 gran. En drachma (omkring ett qvintin) inne- 
fattar siledes 72 gran. = 0. 

*) Detta ar synbarligen en missrakning af forfattaren, 
emedan hudutdunstningen, efter berakning af 44 gran i minu- 
fen, endast utgdr 271%, uns under loppet af 24 timmar. 

SA: 
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sterna i lingt stérre mingd, och samla sig p4 hudens yta, der 
de fértiitas och bilda svettdroppar. Pa detta sitt kan en 
kraftfull man under stringt arbete férlora tv4 finda till tre 
skilpunds vigt pd en timma; och ett plétsligt bimmande af 
denna utdunstning medfor ofta de allvarsammaste foljder. 
Genom kéldens inverkan p4 menniskokroppens yta, samman— 
draga sig hudens kirl.och [4 en mindre diameter, s& att de 
réda delarne af blodet icke lingre obehindradt kunna intréda 
idem, utan derfére nédvindigt maste ansamlas och till en 
stérre mingd qvarhallas i de inre organerna, der yirmegraden 
blott foga forindrar sig. Huden blir féljakteligen blek och 
sammandragen och bildar den sa kallade gashuden. 1 detta 
tillstand ar den mindre tjenlig fér sitt indamél. Kanseln kan 

icke lingre ' med noggrannhet bestimma kropparnes egenska— 
per, och ett snitt eller slag vallar jemf6relsevis endast obetyd— 
lig smarta. A andra sidan deremot arbeta de inre delarne 

tungt, da de besviiras af for mycken blod; sjélsorganerna for— 
slappas, sémnaktighet installer sig, blodets omlopp blir trégt, 
och matsmiltningen hindras, och om kélden ar mycket stark, 

sa-afstadnar slutligen lifsverksamheten utan smarta och utan 
kamp. Detta dr da bilden af det inflytande, som den hégsta 
grad af kéld utéfvar; men samma orsaker, som under denna 
sin starkaste form framkalla déden, frambringa, afven da de 

verka i en ringare grad, likasd sikra verkningar, om de an 
icke framtriida s& skarpt och hastigt. 

Om vi blott antaga den lagsta af Lavorsier’s beraknin— 

gar, sad se vi dock att huden erhallit det vigtiga varfvet, att ur 

kroppen bortféra omkring 20 uns férbrukad materia under 

loppet af hvarje dygn; och niir vi nu betinka icke allenast den 

stora miingden af denna materia, utan ock alt den bortgar i 

en sa fint fordelad form, att den ar fér 6gat omiarkbar, och 

att allt detta utféres genom de ytterst fina forgreningarna af 

hudens Adror, si inser man litteligen hvarfére dessa aro sa 

utomordentligt talrika, att man icke med en fin nalspets kan 

beréra nagon enda punkt, utan att genomborra dem; och det 

blir oss begripligt hvarfére himmandet af hudutdunstningen, 
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oberoende af det intryck det utéfvar pa nervsystemet, blir sa 

‘férstérande for helsan; — ty fdr hvar tjugufjerde timma ett 

-sidant hiimmande af hudutdunstningen fortfar, maste vi antingen 

f4 20 uns onyttig och skadlig materia qvarsamlad inom krop- 

pen, eller ock maste de andra afséndrings— och uttémnings— 

organerna Ofvertaga ett svart arbete, kanske 6fver deras kraf- 
ter; hvilket — som man litt inser — icke heller kan ske 

utan rubbning i deras helsa och ordentliga verksamhet. Man 
ser val féljderna, men férundrar sig da 6fver att man kan 
forkyla magen eller bristet, eller ddraga sig en inflammation i 
ett eller annat inre organ endast genom att nagon langre tid 
blottstalla sig for kall vaderlek eller i allmanhet for kéldens 
inyerkan pa kroppen; men om man inhemtat den kunskap 
man borde hafva om kroppens byggnad och de olika delarnes 

-bestammelse och inboérdes forhallande, sa skulle man snarare 

forundra sig dfver att det icke adltid, efter en sddan inverkan, 
foljer nagon af dessa akommor. 

Nir vi félja sammanhanget emellan hudutdunstningens 
himmande och de deraf framkallade serskilda sjukdomarne, 

finna vi att de organer, som hafva likartade funktioner, mest 

sympathisera och sta i den lifligaste vexelverkan med hyaran— 
dra. Salunda se vi en sidan sympathi Jatt framtrida emellan 
‘huden, tarmarne, Jungorna, lefvern och njurarne, emedan de 

alla hafva den gemensamma funktion, att — hvar och en pa 
sitt egendomliga sitt och i 6fverensstiinmelse med sin olika 

-byggnad — ur kroppen bortféra den forbrukade materien. 
Om till exempel hudens utdunstning himmas genom en lin- 
gre fortfarande inverkan af kéld, s& kastar sig den miingd for— 
brukad materia, hyilken enligt naturens bestimmelse skulle 
derigenom bortforas, efter all sannolikhet pa nagon af de an- 
‘dra, nyssnimnde organerna, hvars verksamhet dervid stegras; 
och om ett eller annat af dem, antingen genom naturligt an— 
Jag eller nagon tillfallig omstaindighet ar svagare iin de andra, 
sd blir naturligtvis detta littast utsatt for sjukdom. Pa detta 
sitt ar det hos den ene tarmkanalen som retas och. blir sitet 
for en sjukdom, medan hos en annan lungorna angripas, — 
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och foljden blir tillafventyrs en tarminflammation eller en ka~ 
tarrh eller annan sjukdom. Nar deremot alla dessa organer 
iro 1 ett starkt och friskt tillstand, s4 trida de for nagon tid 
i dkad yverksamhet, och befria silunda organismen fran det 
éfverflédiga, utan att dervid féranleda nagon egentlig sjuk— 
dom; huden aterintrider da snart i sin yanliga verksamhet, 
och jemnvigten blir aterstilld. 

Ett sirdeles talande exempel pa denna vexelyerkaa emel— 
lan organerna, har man tillfalle att iakttaga da en maingd men— 
niskor, en kall afton, setat tillsammans vid ett gladt lag i ett 
varmt rum. Kammaryarmen, maten, vinet och den glada sin— 
nesstiimningen reta huden, framkalla ett starkare blodtillopp 
till ytan, och éka i hég grad den omirkliga budutdunstain— 
gen, sd alt denna, sa linge varmen fortfar, bortfér en storre 

del af kroppens vitskor, in som egentligen tillkommer den, 
hyaremot njurarne iro nastan oyerksamma. Men i samma 
égonblick siillskapet gar ut i den utanfor yarande kalla luften, 
undergar detta fdrhallande en plitslig fordindring. Huden 
blir da kall och sammandragen, dess utdunstning bhammad, och 
blodstrémmen ledes mot de inre delarne, bvilka straxt komma 

i en 6kad verksamhet, sa att till exempel njurarne inom nagra 
fa minuter afséndra likamycket af sin egendomliga yatska, 

som férut under lika manga timmar. Motsatsen hiaraf ser 

man deremot ganska ofta under sjukdomar, der njuraraes af— 

séndring ar himmad; bir forindras hudutdunstningen, sa till 

mingd som beskaffenhet, och antager stundom urinens egen— 

artade Juke. 
Nir lungorna aro svaga och den hinna, som beklader 

deras inre yta, dr slapp och afséndrar en oyanlig mangd slem, 

si Okas denna afséndring i en mycket hég grad genom den 

blodmassa, som hopar sig i lungorna, nar huden utsattes for 

kyla. Om detta slem finge fortfara att ansamlas, sd skulle det 

snart fylla lungornas luftceller och qvifya den sjuke; men for 

att afvinda denna fara har Skaparen sa bildat lungorna, att 

slem eller andra frimmande kroppar, som komma i ber6ring 

med dem, framkalla den krampaktiga yerksamhet, vi kalla 
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hosta, och hvilken bestaér i en valdsam och hastig utandning, 

som sker med sAdan kraft, att den stéter slemmet eller de andra 

frimmande kropparne ut ur dem, likasom med ett blasrér. 

Pa detta siitt medfor ett himmande af hudutdunstningen — 

och den derigenom minskade mangden af blod i kroppsytan — 

naturligtvis ganska ofta hosta och okad upphostning, eller 

ock hyad man brukar kalla en allman forkylning. 

Sasom yi redan ofvan anmirkt, och som vi straxt nar— 
mare skola omtala, bortfora lungorna en stor mangd forbru— 
kade amnen ur kroppen, och sa till vida hafya afven njurarne, 
lefyern och tarmkanalen samma funktion. Till fdlje af denna 
sympathi med huden, st& dessa delar i nirmare férhallande 
till hvarandra, bide under sin friska och sjukliga verksamhet, 
iin till ndgra andra organer. Men det ar en allman lag, att 
ett organ, som ir svagare an vanligt, lattare blir angripet ge— 
nom inverkan af en eller annan sjukdomsorsak, an det som ar 
fullkomligt friskt. Da saledes till exempel nervsystemet ar 
syagare fin de andra delarne, sa ar det snarare blottstiilldt for 

lidande genom kéldens inyerkan, an lungorna, som i detta fall 

férutsattas vara af naturen starkare byggde; eller di musk— 
Jerna eller den sakallade fibrésa vafnaden, antingen efter na- 
gon firegangen sjukdom eller i f6ljd af naturligt anlag, iro 
mera 6mtaliga an vanligt, si blifva de de forsta som angri- 
pas, — och rhymatism eller s. k. gikt installer sig; — och sa 
framgent. Hiraf ser man huru vigtigt det ar for lakaren att 
kanna sin patients féregdende lefnadssitt, forhallanden och 
konstitution, samt huru nyttigt att bestimma lakemedlen li- 
kamycket efter beskaffenheten af de orsaker, som framkallat 
sjukdomen, — i hindelse de kunna uppdagas, — som efter 
sjelfva den for hand varande sjukdomen. Man kan salunda 
forstéra magen bade genom att férita sig och genom att 
himma hudutdunstningen; men ehuru sjukdomen i bada dessa 
fall kan vara en och samma, bor dock bebandlingen blifva olika. 
1 forra handelsen ar det naturligaste och verksammaste med— 
let ett krik— eller laxer—medel, som alligsnar det skadliga 
amne, som framkallat sjukdomen, — i den sednare hiindelsen 
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ett svettdrifvande medel, som Ater sitter hudutdunstningen i 
ging. Sadana fakta blotta alldrabist den makalisa okunnig— 

heten och frickheten hos de qvacksalfyare, som past sig 
kunna bota adda slags sjukdomar med ett enda medel. Om 
allmainheten icke yore lika okunnig som de, skulle den icke 
lingre af lattrogenhet éfverlemna dem ett si vidstrickt falt 
som det, hvarpa de nu tumla sig. 

Detta vexelforhallande emellan huden 4 ena sidan, och 

magen och tarmkanalen 4 den andra, har man fifven iakttagit 
vid manga andra tillfallen; sélunda vet man mycket val att 
manga envisa hudutslag, som framtrada i ansigtet och pa den 
éfriga delen af kroppen, hafva sin uppkomst fran oordning i 
matsmialtnings—redskapen, och bast botas genom en mot den— 
na invartes sjukdom vand behandling. Detta férhallande ar 
afven anmarkt hos djuren; saledes yttrar Delabere Blaine *) 
da han talar om hasten: »af en valbekant sympathi mellan 
yhuden och naringskanalen i allmanhet, eller isynnerhet ma— 
ygen, intraffar det, att nastan alltid da en af dessa delar an— 
»gripes, lider den andra ocksa, och sjukdomen blir allman. 
»Jag har noga iakttagit detta forhallande och samlat en mangd 
yerfarenhetsrén, till folje hvaraf jag icke drager i betankande 
yatt anse denna sympathi emellan dessa bada, sa langt fran 

»hvarandra beligna organer, fér sa fullkomlig, att de, alltefter 
yomstindigheterna, angripas i omvand ordning; sa att nar 
»huden férst blir angripen, ar magsjukdomen secundar, — 
»yoch tvertom; och att en plétslig nedsittning af kroppens 

»viirma, — antingen denna ar naturlig eller tillfalligt 6kad, — 

»isynnerhet nir huden utdunstar, lika ofta frambringar en 

‘ysjukdom i ett eller annat inre organ, som om orsaken hade 

yomedelbart inverkat pa just detta organ.» 

Da jag fister uppmiirksamheten pa detta sammanbang 

mellan budutdunstningens himmande och en invartes sjuk— 

_doms framtradande, ar det ingalunda min mening alt pasta, 

*) Blaine’s Outlines of the Veterinary Att. Third Edition, 

p- 68. 
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att sidant dstadkommes genom ett likasom materielt éfver— 
férande af den hiimmade hudutdunstningen pa det inre orga- 
net. 1 manga fall synes det vil vara nerysystemet, som f6r— 
nimligast mottager intrycket, men sittet hvarpa de hiraf upp— 
komna sjukdomarna utyeckla sig, ar ofta utomordentligt dun— 
kelt. Ofverhufvud ar var kinnedom om den djuriska orga- 
nismens funktioner dnnu sa ofullkomlig, att vi dageligen pa- 
triffa mAngfalldiga tilldragelser, hvilka vi icke kunna forklara; 
men det ar icke desto mindre af stor nytta att fasta uppmark— 
samheten pa det faktum, att ett sadant sammanhang ager rum 

emellan tva klasser af fenomener, emedan denna kainnedom 

foranleder en noggrannare iakttagelse af dem, och leder till 
nyttiga praktiska resultater, afven der man icke kan férsta 
huru de verka. Man ma emedlertid akta sig val for en 6f- 
verilad tillimpning af de rent fysiska lagarne, till forklaring 

af fenomenerna hos lefvande varelser, ty dervid bedrar man 
sig ganska Jatt. Lifsprincipen star 6fver och i en bestandig 

strid med de Jagar som bestimma den liflésa kroppens rérelser 

och foraindringar; och det ar forst sedan lifvet upphort, som 
dessa lagar aterfa sitt herravalde, och da astadkomma en 
skyndsam upplésning af kroppen. Vi ma derfore vid yara 
betraktelser 6fver menniskokroppens funktioner akta oss att 

géra nigra hastiga slutsatser, utan att gifva oss tid att un- 
dersdka lifvets kraft att foriindra de resultater man _ eljest 
skulle vinta sig. 

Det ar pa grund af denna sympathi och vexelverkan 
emellan huden och de 6friga organerna, som forbranningar 
och skallningar, afven di de icke hafva nagon sirdeles betyd— 
lig utstrickning, kunna blifva dédliga, genom att framkalla 
inflammationer i inre delar, vanligast i tarmkanalen. En vid= 
strickt forbranning framkallar, genom sin fdrstérande verkan 
pa en stor, nervrik och utdunstande yta, icke allenast en nerv— 
skakning, utan afven en fortfarande himning af en betydlig 
afséndring, och nar déden ndgon tid derefter intrider, sker 
det vanligen genom en inflammation, som uppvackes i tarm— 
kanalen — sisom ett med huden sympathiserande organ. 
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Ja detta sammanhang dr sd intimt, att flere mycket erfarne 
chirurger, bland andra den for nagra fr sedan afledne Ba— 
ron Dupuytren vid Hotel-Dieu i Paris, icke allenast anta— 
ga en invirtes inflammation sisom dédsorsak vid dylika till- 
fallen, utan till och med betvifla méjligheten af Aterstallande, 
sd snart mera an en attondel af kroppsytan ar férstérd genom 
forbrainningen. Och antingen nu denna berakning dr riktig 
eller icke, sa bevisar den erfarenhet, hvarp4 den stédjer sig, 
klarligen betydelsen af detta férhallande mellan huden och de 
andra afsindrings—organerna. 

Hos nagra menniskor forefinnes en ganska besynnerlig 
sympathi emellan huden och tarmkanalen. Doktor A. 7. 
Thomson omtalar i sitt arbete 6fver likemedlen ( Materia 
medica) en prest, som icke kunde fordraga att huden tvatta— 
des med attika och vatten eller négon annan utspadd syra, 
utan att [4 kramp och haftiga knip i underlifyet. Exempel pa 
denna samma vexelverkan, fastin i motsatt rigtning, se vi i det 
hudutslag — det si kallade nissel—utslaget — som sa ofta 
féljer efter fortaérande af ostron, musslor och flere andra sub— 

stanser. D:r Thomson berittar oss siledes att en D:r Gregory 

icke kunde fortira den obetydligaste del af en agghvita, utan 

att ett sidant niissel—utslag framtridde. Efter samma forfat— 

tare har man dfven exempel pa att smultron orsakat daning 

med derefter uppkomna flickar pa huden. 
Vi hafva sett att den omirkliga budutdunstningen, utan 

svarighet fdr oss, ja utan att vi ens marka def, aflagsnar en 

stor mingd obrukbara dmnen, och under samma tid haller 

huden fuktig och mjuk, hvarigenom den blir tjenlig for sin 

bestimmelse sisom kinsel—organ. Men utom dess har Ska— 

paren —-hvilken i sin for oss obegripliga vishet alltid vet att 

med de enklaste medel uppna sina afsigter, — afven gifvit 

huden én annan bestimmelse, som knappt ir af mindre vigt, 

och som till en viss grad ar innefattad under de firegaende, 

nemligen att regulera kroppens varme. Det ar allmant be- 

kant att menniskokroppen, lika sd vil i polartrakterna som 

i den heta zonen, under alla olika forhallanden bibehaller na- 
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stan samma viirmegrad, ehuru olika luft-temperaturen dn kan 

vara. Denna egenskap ir alldeles egendomlig for lifvet, och i 

faljd deraf besitta afven vixterna formaga att till nagon del, 

ehuru i langt mindre grad, bestimma sin egen temperatur. 

Det jr klart att menniskan, om hon icke agde denna forma— 

ga, skulle for hela sin lifstid vara fjettrad vid det luftstreck, 

der hon yore fédd, och afven der lida af arstidernas omvex— 

ling; hvaremot hon genom besittningen af denna formaga lika 

vil kan fortsitta lifvet i en sidan temperatur att qvicksilfret 
fryser *), som hon iri stand att for nagon tid utan skada 

uthirda en virme, som yore mer 4n tillricklig for att steka 

kétt. Mirkvirdiga exempel i detta afseende lemna Kapten 
Parry’s och bans fdljeslagares 6fvervintring i polartrakterna, 

och de bekanta férséken af Blagden, Sit Joseph Banks och 
andra, hvilka uppehallit sig flere minuter i rum, som varit 

uppvirmda till 260 grader, eller 50 grader 6fver vattnets 

kokpunkt **). De organer, som aro af den stérsta vigt med 
hansyn till menniskokroppens oberoende af den temperatur, 
som omger den, dro obestridligen huden och lungorna; och 
hos bada star denna egenskap i nira sammanhang med ut— 
dunstningens tillstand. Men for niryarande 6gonblick ar det 
endast hudens verksamhet i detta afseende vi hafva att be- 
trakta. : 

Kiillan till den djuriska varmen kan man icke innu med 

visshet uppgifva, men att kroppen stindigt frambringar och 
afgifver virme ifran sig, det har man linge vetat; och om det 

intréder nagot betydligt missférhdllande i detta afseende, sa 
att varmen icke tillbérligen afledes, eller tvertom, blottstilles 

*) Vid — 40 grader pA Celsii s.k. 100-gradiga thermometer. 
**) Dessa 260 grader (Fahrenheit) motsvara omkring 104 

grader pd Reaumur’s, eller 427 grader pA Celsii_ thermometer. 
— Harvid maste man emedlertid erinra sig huru mycket det 
beror pd de kroppars tithet, hvaraf man dr omgifven; sdlunda 
vore det naturligtvis omdjligt alt géra detta experiment i vat- 
ten — eller nigot annat aimne af samma tiathet — samma 
temperatur. 0. 



A6 

helsan genast for fara. Nir kroppen dr i stillhet eller i pas~ 
siv rérelse, sisom nir man Aker eller seglar, bortféres den 
dfverflédiga virmen latt genom beréringen med den kallare 
luften och genom den omirkliga utdunstningen fran lungorna 
och huden; men nar mingden af den i kroppen bildade var— 
men ékas, sisom vid aktiy rérelse, — till exempel giende, 
springande, arbete ute pa marken och dylikt, — s4 uppstar 
genast behofvet af en rikligare afsittning. Denna sker pi det 
sitt att lungorna och huden viackas till en raskare verksamhet, 

i det de férra utblasa den andade luften, uppfylld med dngor, 
och den sednares utdunstning forsiggar med en sédan hastig— 
het att den bildar svett. Likaledes finna vi att hudutdunst— 
ningen i kallare regioner och i kall vaderlek ar inskrankt till 
en hégst ringa grad, i det den 6fverflédiga virmen med stor 
hastighet bortféres genom beréringen med den kallare luften; 
men i varma klimater, der virmen icke afledes pa detta satt, 
ir deremot hudytan nistan bestindigt fuktig af svett, och 
man kinner der ett jemforelsevis stérre behof att dricka, 

hvarigenom utdunstningen just halles i tillbérlig verksamhet. 
Hvar och en har siikert erfarit de valgorande verkningarne af 

denna inrattning vid éfvergingen fran en torr, braénnande 

likasom feberaktig hetta, till den friska och behagliga svalka 

som Atfoljer utbrottet af en svettning. 

Vi erhalla den erforderliga kinnedomen om de medel, 

naturen anvander for att bortfora den éfverflédiga varmen, 

genom att iakttaga hvad som sker nir en menniska ar utsatt 

fér en varm temperatur och stark solhetta, eller ar i haftig 

rorelse. I bérjan kinner han verkligen att kroppen blir var— 

mare; huden blir torr och brannande, och den obebagliga 

kanslan af hetta har snart stigit till sin hégsta grad. Men 

det dréjer nu icke linge innan man pa hudytan marker en 

litt fuktighet, forenad med en behaglig, uppfriskande kansla. 

Snart éfvergir denna fuktighet till en fri och ymnig svett, 

och om hettan eller den haftiga rérelsen dinnu fortfar, sa blir 

svetten si ymnig, att den faller i form af droppar fran krop— 

pen, eller gér den kladerna fuktiga. Hiirmed foljer ock oyill- 



47 

korligen en forminskning af kroppens virme, emedan — utan 

att tala om lifsverksamheten, hvilken likvél hégst sannolikt 

hir miste tagas i berikning — redan den fysiska afdunst- 

ningen af en sidan mingd viitskor ar tillricklig att bortféra 

en ganska betydlig miingd virme. Kdward’s intressanta for— 

sik skulle till och med bevisa att afdunstning iar det enda 
medel som erfordras for att halla den djuriska varmen inom 
tillbirliga griinsor; men de resultater, hyartill han kommit, 
maste fdrst stadfistas, och hans f6rsék fornyas och under olika 

former fullféljas, innan fragan kan f& anses afgjord. Den 
skarpsinnige Franklin var den férste, som fiste uppmarksam— 
heten derpa, att hudutdunstningen tjenar att afkyla kroppen, 
och papekade den analogi, som ager rum emellan denna ut— 
dunstning och yattnets afdunstning fran en ojemn, for fuk— 
tighet litt genomtranglig yta, hvilket sé allmant begagnas i 
Ost— och West-Indien och andra varma linder, sadsom ett 

verksamt medel att afkyla luften 1 rummen och att bibringa 
vin och andra dryckesvaror en temperatur léngt under den, 

som omgifver dem. Den mingd vatska, som utgar fran huden 
under stark svettning, fverstiger sa betydligt den, som bort= 
fores, afven af den alldra ymnigaste omirkliga utdunstning, 
att en menniska genom svettning kan forlora flere skalpund 1 
vigt pa ett par timmar, — en qvantitet, som uppenbart ar 

tillracklig att bortfora en sd stor mingd djurisk viérme, som 

nagonsin kan forefinnas. I denna egenskap understodjes hu- 
den val nagot af lungorna, men da de, i detta afseende, bida 
verka efter samma princip, sa blir férklaringen icke desto 
mindre gillig. 

1 mycket varmt vider ser man alltid hunden hafva tun- 
gan hangande langt ut ur munnen och ymnigt betiickt med 
skum. Har ser man da samma medel, blott under en annan 
form, anvandas till afledande af den djuriska varmen. Hos 
hunden ir nemligen utdunstningen fran huden ganska obe— 
tydlig, men den fran munnen desto ymnigare, hvarfore ocksa 
naturen har till detta andamél betjenar sig af densamma. 
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Med denna forklaring éfver hudens funktioner for égat, 
torde filjande anmirkningar af D:r Thomson i hans ofvanan— 
férda arbete, icke sakna intresse f6r lisaren: »D:r Davy anfor 
efter sina egna iakttagelser under sina resor p& Ceylon, att 
kroppens vanliga temperatur hos Europeerne stiger ty4 eller tre 
grader, sd snart de landstigit nagonstides i ett tropiskt klimat, 
samt att dervid visa sig febersymptomer, hvilka géra det né- 
digt att fora ett mattligt lefnadssitt och undyika allt, som 
kan hetsa kirlsystemet, samt begagna afféringsmedel. Alla 
forfattare, ja hyar och en individ, som med uppmarksambhet 
berest den heta zonen, 6fverensstimma deruti, att med den 

dasighet och matthet, som dr en féljd af den héga tempera— 
turen, dfven ar forenad en i hég grad stegrad kanslighet hos 
nerysystemet. Hudadrornas verksamhet stiger till en sjuklig 
hojd, och dervid framtrader det eczema eller utslag af blem— 
mor (prickly—heat), som ar sa allmaint hos Europeerne, straxt 
efter deras ankomst till Westindien. Nar deremot, 4 andra 

sidan, en menniska kommer ifrdn ett torrt klimat, som ar 

gynnsamt fér hudens verksamhet, till ett fuktigt och forslap— 
pande, sa férsvagas denna verksamhet till den grad, att de stora 
karlen 6fverfyllas med blod, och kroppen blir mottaglig afven 
for den obetydligaste inverkan af utdunstningen fran karr och 
sumpiga trakter, hyaraf frossfebrar och dylika sjuakdomar upp- 
komma.» : 

Vi kunna nu férsta hvarfore vi om sommaren lida mest 

af hettan vid qvalmigt och fuktigt vader, da ingen vindpust 

fligtar, och hvarfore varma trakter, som tillika aro fuktiga, 

hafva rykte om sig att vara mest osunda. Hufvudorsaken 

dertill ar den minskning af hudens utdunstning, som en sa 

beskaffad atmosfer medfor, i det den till en del tilltapper den 

naturliga utgingen fér den éfverflédiga djuriska varmen; och 

da den pa samma gang hindrar uttémningen af den férbru— 

kade materia, som skulle bortforas och — sasom vi redan veta 

— ir lika skadlig fér organismen, som ett utifran i kroppen 

upptaget gift, sd kan man harigenom till en del forklara de 

skadliga verkningarna af en sidan viiderlek och elt sadant 
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klimat, samt de deraf orsakade sjukdomar, sdsom febrar, bléd— 

ningar och férkylningar. Fuktig luft ar afven gynnsam for 

uppsugningen, och hvarhelst den herrskar upptar sdledes 
kroppen littare de skadliga amnen, som kanske samtidigt fin- 
pas i atmosferen. Det ar af denna anledning, som nattluften 

ar sd osund, isynnerhet i de trakter, der luften ar uppfylld 
med fuktiga och skadliga dunster eller sumpluft, sésom den 

s. k. Malaria; ty nar luften val ar het, men tillika torr, sa 
afdunstar huden ymnigt, hvaremot uppsugningen 4dr nastan 

ingen, sd att den som vistas i sddan luft kainner féga eller in— 
gen oligenhet deraf, och helsan lider deraf vanligen alldeles 
ingen skada. Dedaroche har tydligen adagalagt detta genom 

fors6k. Han utsatte djur for en mycket hég temperatur i 
torr luft, och fann att de icke ledo nagon skada deraf; men 
da han, i en af fuktighet mattad atmosfer utsatte dem fér en 

temperatur, som blott var nagra fa grader hégre an deras 
egen kroppsvarme, och betydligt ligre an vid forra tillfallet, 
sa dogo de mycket snart. Har se vi ocksd anledningen till, att 
det pinsamma, oroliga och upphetsade tillstand, som &tfoljer 
feberhettan i frossor, alldrig kan lindras, forriin svetten bor— 
jar utbryta, — hvarefter det hastigt upphér; och hvarfére 
flera likemedel, som under feberhettan endast annu mera 
skulle 6kat densamma, nu kunna anvandas med den basta 
verkan. 

Den nista af hudens funktioner, som vi vilja afhandla, 
Uppsugningen eller Absorptionen, ar pa visst sitt motsatt 
den férra, eller utdunstningen. Medelst den upptagas och 
inféras i det allmaénna omloppet sddana Amnen, som bringas i 
beréring med huden, for att derefter antingen anvandas till 
en eller annan ny bestimmelse, eller for att ater alskiljas och 
utforas fran kroppen, 

Uppsugningen sker genom serskilda dertill inrittade 
fidror, hyilka derfére ock fa namn af sug&dror (absorberande 
eller uppsugande kéarl, afven lymfatiska kirl). Ihuden aro de 
sd utomordentligt sm4 och talrika, att man, genom att i dem 
inspruta qvicksilfver, kan gifva hudens hela yta ett sA glin- 

Combe’s Fysiolagi. 4 



30 

sande utseende, att den liknar bladsilfyer, s4som D:r Gordon 
uttrycker sig. 

I vaccinationen, hvilken vi verkstilla pa barn fér att 

skydda dem mot smittkoppor, hafva vi ett allmint kandt 
exempel, huru uppsugningen forsiggar. Man inférer en hégst 

obetydlig del kopp-materia under 6fverhuden, till ytan af den 
egentliga huden, der man later den stadna qvar. Det drojer 
icke linge innan de uppsugande kirlen (sugddrorna) bérja 
verka pa densamma och upptaga den i organismen. P4 sam— 
ma satt uppsugas qvicksilfvermedel da de ingnidas pa buden 
emot ett lefverlidande eller naégon annan sjukdom, och inyer— 
kar pa organismen alldeles pa samma siatt, som om den yore 

intagen genom munnen, och upptagen genom magen. Afven 
flere allmanna afforingsmedel, sisom Rhabarber, Crotonolja 
och flere, har man i sednare tider med framgaing anvandt pa 
-samma sitt; afvensa ar allmant kindt huru hastigt giftet upp— 
suges vid bett af galna hundar, eller andra djur, éfvensom un— 

derstundom da man skiir sig i fingrarne vid dissektioner af 
déda kroppar. Det ar genom att uppsugas af huden, som det 
verksamma amnet i spanska flugor fororsaka den retning pa 
njurarne och urinvégarne, som sa ofta atféljer bruket af detta 
medel, iifven dé det endast anvandes sisom dragmedel. 

Nagra tillerkinna hudens uppsugande formaga en hog 

betydelse, andra endast en mycket ringa. I nagra sjukdomar, 

sisom den s. k. Diabetes, Bright's njursjukdom, o. d., hvar— 

vid den uttémda urinen stundom under flere veckors tid ya— 

ger manga uns mera in den hela qvantitet mat och dryck, som 

patienten under tiden fortart, utan att kroppens vigt formin— 

skas i férhallande dertill, kunna vi blott forklara oss detta for— 

hallande genom att antaga, att huden och lungorna till denna 

stora miingd uppsuga fuktighet ur luften. Ja, det ar genom 

sednare ron Adagalagdt, att kroppen inom loppet af nagra tim— 

mar yerkligen kan tilltaga i vigt, utan att derunder hafva 

pi vanliga vigen upptagit hvarken flytande eller fasta émnen. 

De gamle trodde till och med att man kunde uppehiilla lifvet 

hos en menniska, som icke fick behalla fédoimnena i magen, 
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genom att siitta honom i ett bad af stark kéttsoppa eller 

mjolk; men sednare tiders erfarenhet har yisat, att uppsug— 

ningen icke under sddane omstindigheter kan frambringa ett 
sidant resultat. Harvid ar nemligen att mirka, att hudens 
uppsugning icke endast ir ett mekaniskt intriingande af vaét- 
skor, utan en verklig organisk verksamhet, genom hvilken de 
uppsugna vatskorna salunda forandras, att ndgra delar af dem 
upptagas, men andra icke. Men uppsugningen eger icke dess 
mindre i sjelfva verket rum; och da, — pa grund af den all— 
‘minna erfarenhet, att kroppen i allmanhet icke tilltager i vigt 
genom att komma i ett varmt bad, — nagra hafva pastatt att 
det alldeles icke eger nagon uppsugning rum, sa hvilar denna 
slutsats pa nistan svaga grunder; ty ibland vinner kroppen 
verkligen i vigt, och till och med da detta icke ar handelsen, 

kan ju sa mycket vatten vara uppsuget, att det till en del 

eller natt och jemnt ersitter den forlust, som kroppen lidit 

genom utdunstningen, hvilken man antager forsigga raskare i 
varmt vatten iin i luften. 

Att det hos vissa djur forsiggér en ymnig uppsugning, 
da de bringas i vatten, ir tillfullo bevisadt af D:r Edwards 

och andra fysiologer. D:r Edwards valde édlor till sina for— — 
sdk, emedan han antog, att deras pee icke sa val eg—- 
nade sig till uppsugning. Efter att férst under flere dagars — 
tid hafva utsatt en édla for torr luft, sd att den skrumpnade 
tillsammans, bragte han dess stjert och bakben i vatten, och 
fann da att uppsugningen forsiggick till den grad hastigt, att 
alla delarne af dess kropp snart aterfingo sin naturliga fyllig— 
het. Detsamma visade sig ock vid en stor mingd andra lik— 
artade forsék, sa att sjelfva saken icke mera kan sattas i tvif— 
vel. Hos menniskan hindrar likval den mellanliggande 6fver— 
huden i en ganska betydlig mohn uppsugningen genom hu 
den; och det iar allmant bekant, att uppsugningen forsiggar 
med en mycket 6kad kraft och hastighet, sedan denna hinna 
blifvit aflégsnad. Sdlunda har man exempel pA att  arsenik, 
anbragt i kraftsar, och starka lésningar af opium pa vidstriickta 
brannskador hos barn, hafya uppsugits till den miingd, att de 
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framkallat forgiftnings-symptomer.  Likas& har man sett de 
alldrahiftigaste former af kolik félja efter utvartes bruk af 
blymedel. Saélunda anviinder man ofta qvicksilfver i form af 
rékningar, nir man vill att yerkan skall vara hastig, emedan 
det i form af dngor med mycken litthet upptages af budens 
sugadror. 

Det ar sdledes alldeles afgjordt, att en uppsugning eger 
rum genom huden. Det enda, som dr tyifyelaktigt, ar till 

hvilken grad 6fverhuden férmar att bindra eller forandra den- 
na verksamhet. Nir det utvirtes anvindandet af négot medel 

atfoljes af gnidning, sa ar éfverhuden icke tillrackligt binder 
for uppsugningen, sdsom vi se vid anvandandet af qvicksilfver— 
salva och andra salvor. Men om ingen gnidning foretages, 
och det imne, som man anviander, ar af en mild, icke retande 

natur, sdsom en olja, sd kan det lange f6rblifva 1 beréring 
med huden, utan att upptagas i kroppen till naégon markbar 
mingd. Ar det deremot ett skarpt amne, sésom Spanska flu- 

~gor, sa bérjar uppsugningen ganska snart, och férsiggar obe— 
hindradt genom 6fverhuden, saésom man kan se af verknin- 
garne pa urinvagarne. 

Nar utdunstningen kommit till hudytan, men der gvar— 
halles, antingen genom ofjrstandig beklédnad eller genom 
brist pa renlighet, s& har man, grundade anledningar att an—- 
taga, att de delar, som sdlunda stadna pa buden, ater uppsu— 
gas och inverka pa organismen, sdsom ett mer eller mindre 

kraftigt gift, i férhallande till deras maingd och skarpa, samt 
derigenom fororsaka febrar, inflammationer, ja, till och med 

déden; ty erfarenheten har ddagalagt, att koncentrerade dju— 

riska uttémningar bilda ett ganska skarpt gift. De olyckor, 

man hos jagare och andra personer sa ofta har sett uppkom— 

ma genom bruket af vattentita klider, och den betta och obe— 
hagliga oro, som hastigt intrider nar en behéflig utdunstning 

pa detta satt himmas, maste synbarligen férklaras pa detta satt. 

Manga antaga att de giftiga dunster, som utyeckla sig 

fran trask och moraser, samt andra gasformiga gifter, uppta— 

gas likasdval genom huden, som genom lungorna. Bichat an- 
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sig detta sisom afgjordt, med afseende pa de luftarter som 

bildas i anatomiska dissektionssalar; och det finues ganska 

manga anledningar att bifalla denna mening. Pesten fortplan— 

tas till exempel langt littare genom beréring, in genom nagot 

annat medel, och detta kan endast ske genom uppsugning. 

Vidare har man anmirkt att sadane personer, som mycket 
handtera oljor och andra feta amunen, son tilllaéppa hudens 

porer, ofta undga smittan, da likval alla andra rundt omkring 

dem angripas af densamma_ Salunda ar det ocksd klart, att 
flanell och varm kladedragt, — hvars tjenlighet for dem, som 
oundgingeligen maste blottstilla sig for inflytelsen af sump- 
luft och dylikt, ar bestyrkt genom erfarenheten, — fornamli— 

gast verkar genom att skydda huden. En f6rfattare, som ny— 
‘ligen har skrifvit 6fver den Romerska Madarda, forfaktar ifrigt 

denna mening, och ar fullt 6fvertygad om att de gamle Ro- 
marne ledo mindre af den, emedan de alltid buro varma klaé- 

der af ylletyg. Denna mening — siger han — bestyrkes 

genom den iakttagelse att frossfebrarne ganska markbart af- 
tagit i Rom, alltsedan ylleklider ater blefyo allminna. Till 

och med i den varmaste viiderlek gé nu herdarne kladde i 
farskinn. Brocchi, hvilken gjort vidlyftiga fors6k med hansyn 
till detta forhallande, skaffade sig nagot litet af det giftiga 
dmnet i denna skadliga luft, och kort derigenom till den slut— 

sats, att den snarare intranger genom hudens porer, an genom 
lungorna. Brocchi anser att faren, hvilka utan all skada natt 

och dag beta pa den Romerska Gampagnan, hafva sin ull att 
tacka for denna sikerhet *). Dessa anmirkningar fortjena 
iakttagares allvarliga uppmarksamhet, — sé mycket mera som 
man, enligt Patissier, har funnit likartade medel verksamma 
till att skydda de menniskors helsa, som miiste arbeta i vat— 
tenledningar och kanaler i sumpiga trakter, af hvilka ett gan— 
ska betydligt antal bortrycktes genom febrar, innan dessa for— 
sigtighetsmatt blefvo vidtagne. 

Det ar en allman lag, att hvarje organ verkar med ékad 

*) Edinb. philosophical Journal. January 1855. 
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kraft, da det dertill vickes af sin egentliga stimulus. Om 
vi tillimpa denna lag pa hudens olika funktioner, s4 hjelper 
det oss att 6fvervinna flere af de svarigheter, som kunna méta 
oss. Huden utdunstar mest i torr och yarm Juft, emedan 

denna upptar och bortfor dunsterna lika hastigt som de af— 
sittas; denna samma omstindighet fr ogynnsam for uppsug— 
ningen, emedan der icke finnes ndgot, hyarp4 hudens sug— 
ddror kunna verka. | en fuktig atmosfer deremot traffa sug— 
idrorna den stimulus, som sitter dem i verksamhet, och yer— 

ka derfére kraftigt; hvaremot utdunstningen da aftager be— 
tydligt, emedan luften icke lingre formar att med samma ha— 
stighet bortféra det utdunstade. I denna ymniga uppsugning 
ligger tydligen anledningen dertill, att innebyggarne i sumpiga 
och fuktiga trakter i allminhet utmirka sig genom ett 6fyer— 
vagande lymfatiskt system, sisom man ganska lange har an— 
markt hos Hollindarne; och da Malar¢a isynnerhet herrskar 
pa sddana arstider och i sédana trakter, der luften ar 6fver— 
fylld med fuktighet, samt visar sig mest forstérande vid de 
tillfallen, di uppsugningen ar som verksammast och fuktighe— 
ten stegrad till sin stérsta héjd; sa bestyrkes deraf ganska 
mycket sannolikheten att den férnimligast genom hudens 
uppsugning upptages i organismen, och blir derigenom aanu 

mera tydligt, huru nyttigt det ar att sdka skydd mot dess 

inverkan genom varma ylleklader. Vid arméen och flottan 

anvander man nu derfére den stérsta omsorg och kostnad for 

att infora bruket af flanell och en tillracklig bekladnad sasom 

skydd mot febrar, blédningar och andra sjukdomar, isynner— 

het i osunda luftstreck Saésom preservatiy eller skyddsmedel 

emot cholera visade afven flanell en afgjord nytta. 

Manne man icke efter denna utveckling af lagarne for 

uppsugningen, och med stéd af de fakta vi har ofvan (sid. 49 

och félj.) anfért, kan hafva anledning att gora den slutsats, 

att den kraft, som stark hetta eger till minskande och forsya— 

gande af pest-smitta, till en stor del beror pa den dermed 

{éljande torrheten hos luften, som icke gynuar uppsugaingen, 

men deremot haller uldunstningen i en kraftig verksamhet? 

a a ee 
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Dimma yverkar omedelbart stegrande pa sugddrornas verksam— 

het, och hiraf kan hirledas dess skadlighet sisom ledare af 

smittimnet. Likaledes ir det allmant bekant, att kroppen ar 

mest mottaglig for smitta, di magen nagon tid varit tom, 

sasom innan man iitit frukost. Kan man icke ifven forklara 

sig detta af den, just under sidana omstindigheter, lifligare 

uppsugningen? 

Om man nu till ett helt sammanfattar alla de enkla de- 

lar, hyaraf huden bestar, och betraktar de manga olika slag 

af yerksamhet, som denna kroppens naturliga beklidnad ager, 

si kunde man nistan frestas att hir finna ett undantag fran 

den regel, att ingen enkel del kan bestrida mer in en enda 

bestamd funktion. Men i sjelfva verket kunna vi blott med 

tillhjelp af denna regel leda oss ur denna skenbara f6rvirring. 

Vi hafvya redan sett att utdunstningen och uppsugningen hvar 

fér sig sta i sammanhang med Atskilliga af de organiska vaf— 

nader, af hvilka huden bestar. Vidare finna vi att kénsel— 

sinnet nistan uteslutande ar anfértrodt at en annan del af 

huden, nemligen dess Nerver; ty hudens verksamhet sdsom 
redskap for kanseln bestar blott deruti, att den bildar en tyen— 
lig yta till utbredning och skydd for nerverna, hyilka mottaga 

och till hjernan och medyetandet — eller sjilen — fortplanta 
de intryck, som de yttre foremalen pa dem utdéfva. I detta 
afseende liknar huden de andra sinnes—organerna, hyarest ner— 
verna alltid aro de egentliga redskaperna for sinnet, och 

sdledes de 6friga delarne, som utgéra 6gat, drat, nisan och 
munnen, pa samma saétt som huden, blott aro bestiimde att 

bringa nerverna i ett sidant forbillande till de yttre forema— 
len, att sidana egenskaper, som |jus eller Ijud, lukt, smak, 

~ jemnhet och ojemnhet kunna inverka pa dem; — och dessa 

organer dro Atskiljda fran hvarandra, s& vidt ljud ar skiljdt 
fran |jus, jus fran lukt, lukt fran smak, smak fran ojemnhet 
och slithet, samt sa vidt ljud och Ijus blott kunna uppfattas 

af de deremot syarande nerverna, dA dessa dro férsedda med 
en sddan apparat, att luftvagorna eller Jjusstralarne kunna 
inverka pa den, Men i alla hindelser beror det intryck, som 
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medelst sinnes~organerna fores till sjilen, af det yttre {ére- 
milets inverkan pa en nero. 

Da man betraktar ytan af den egentliga huden under ett 
forstoringsglas (se tridsnittet, sid. 62), ser man en otalig mingd 

utomordentligt sma, tillspetsade eller kagelformiga upphéoj- 
ningar betacka den; dessa dro de s4 kallade kanselyartorna 
fnapillenaaj. Dessa viartor besta af utomordentligt fina nervfér— 
greningar, atskiljda fran hyarandra medelst sm fordjupnin— 
gar, 1 hvilka svettporerna Gppna sig. Hvarje sidan nervgren, 
som intrader i en varta, sticker sig in i 6fverhuden, likasom 

en knif i sin slida, sé att hvarje varta har en motsvarande 
fordjupning 1 6fverhuden, och afligger dervid afyen den be- 
kladnad, som hittills skyddande omgifvit nervmassan (nevrile— 
met), Dessa vartor iro det egentliga organet for kinselsinnet. 

Hvarje punkt af buden, afven pa de yttersta delarne af 
kroppen, ar salunda forsedd med tradar fran kiansel—nerverna, 
pa det vi genast ma kunna blifva uppmarksamma pa de yttre 
foremalens tillvaro, egenskaper och yerkningar. Om nagon 
del af var kropp saknade denna formaga, sa kunde dess yaf— 

nad och lif alldeles tillintetgéras néstan utan att vi visste deraf; 
hvaremot nu, da alla delar salunda dro férsedde med kansel— 

- nerver, intet forema] kan vidréra huden, utan att vi genast 

blifva uppmirksamma pa dess. tillvaro och egenskaper. En 

haindelse, som omtalas af D:r Yedfoly *), upplyser med ett 
triffande exempel hvilken stor nytta dessa nerver géra oss, 

genom att varna fr faror. »Patientens hander,» sager han, 

»yaro anda till handleden, och hans ben anda upp pa vaden 
yalldeles kinslolésa; man kan skira, nypa, rifva och brianna 

»ydem, utan att han det minsta kinner det.... Vid ett till- 

»falle for nagon tid sedan satte han den ena af sina fOtter i 

»kokande vatten utan att kinna det; forst da han ater upp- 

»lyfte benet gjordes han uppmiirksam pa vattnets héga tem— 

»peratur, derigenom att han miirkte hela benets yta vara be— 

»tiickt med en brannblasan. 

*) Velloly, Medico-Chirurgical Transactions. Tom. HE. 

——— 
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Ehuruviil kanseln ar allmiin for hela kroppsytan, ar det 

dock nagra enskilda delar af huden, som af naturen synas 

mera omedelbart bestamda, att med bitride af detta sinne 

underséka de yttre foremalen, sa att alla de egenskaper, som 

iro tillginglige for dem, af detsamma uppfattas. Sadana aro 

hos menniskan handerna och tungan, hos elefanten snabeln, 

hos nigra ap—arter svansen, hos vissa lagre djurarter mun- 

sprétet o. s. v. Nu hafva vi sett att en del, blott sd vida den 

air férsedd med nerver, ager kinsel; och i en markvardig 6f- 
verensstimmelse harmed finna vi att alla de delar, som aro 

bestamde att foretriédesvis vara organer for kanseln, besitta 
en utomordentlig rikedom pa kansel-nerver. Sdlunda dro de 
kinsel—nerver, som gé till armen och handen, — hvilka hos 

menniskan aro de mest utvecklade redskapen for kanseln, — 
vid sin utgang fran ryggmirgen fem ganger storre an de, 
som are bestiémda for dessa organers rérelse; och likasa har 
den kinsel—nerv, som tillhér den med fin kansel begafvade 

andan af elefantens snabel, stérre omfang an alla dess rérelse— 
nerver tillsammanstagna. A andra sidan se vi att rorelse— 

nerverna dro langt stérre an kiinsel-nerverna hos de djur, 
som aro betackte med har eller fjadrar, hvilkas hudkansel af- 

ven jemforelsevis ar ganska ringa; och hvarhelst naturen har 
utrustat en eller annan del med en ovaniigt stark kénsel— 

formaga, finner man alltid att den afven gifvit denna del, och 
den ensam, en jemférelsevis stérre rikedom pé nerver. Hos 

menniskan kan man tydligen se kiansel—nerv—vartorna, eller 
papillerna, i paralella, nagot oregelbundna rader pa fingrarne 
och i fleta handen, — och hvar och en vet huru fin kanseln 
ar pa dessa stillen. Hos fiskarne kan man deremot icke upp- 

técka ndgra nery—vartor pd hudens yta; men manga af dem 
hafva kénseltradar (tentakler), hvilka i allmanhet sitta omkring 
munnen och dro bestémda till serskildt organ for kinseln, 
och dessa aro alltid rikeligen forsedda med grenar fran feuite 
nervparet (se nedan 44:te kapitlet), 

Hudens nerver aro saledes icke endast af stor vigt, si- 
som mottagande och till medvetandet fortplantande noggranna 



38 

intryck af de yttre foremalens egenskaper, utan vi skulle icke 
en ging dem férutan kunna lefya. Den smirta, som fram— 
bringas af skadliga inflytelser ar visserligen obchaglig, men 
om vi betinka den nytta vi hafva af den, s4 blir den oss en 
verklig vilsignelse, genom att varna oss for de faror, som eljest 
oférmodadt kunde éfverrumpla oss, i bindelse vi icke bade 

en sddan varnare vid var sida. Om vi icke hade neryer pA 
kroppsytan, som meddelade oss ett lifligt intryck af kélden, s4 
kunde vi, utan att sjelfve mirka det, helt lugnt vistas i en 
temperatur, som icke allenast skulle himma utdunstningen, 
utan afven gra slut pa lifvet; eller vi kunde, — hvarpa vi 
redan sett exempel, — komma i sf niira beréring med eld 
och kokande vatskor, att'den organiska vafnaden férstérdes, 

innan vi markte nagot; hyaremot vi nu, pa grund af nerver— 
nas yilgérande mellankomst, icke med en ymnigt utdunstande 
hud kunna blottstalla oss fér kall luft, utan att dervid erfara 

en kansla af obebag, hvilken formar oss att sérja for var sé— 
kerhet, och séka bibehalla varmen antingen genom en yar— 
mare beklidnad eller en hastigare rérelse. Nar bade neryer 
och adror iro ien sund yerksamhet, erfara vi en behaglig, 

mild virme 6fver hela kroppen, hvilken i och fér sig sjelf ar 
en njutning, och ger sinnet en latthet och munterhet, ett be- 

hagligt medyetande af en kraftfull tillvaro, som star 1 skarp 
motsats till det slappa och nedtryckta tillstand, som vanligen 
medfoljer en, under en laéngre tid f6rsvagad hudverksamhet, 

och utgér ett starkt framtridande drag i manga nervsjuk— 
domar. 

For att kansel-sinnet skall kunna trada i riktig verk— 
samhet, erfordras att nerverna dro i sitt friska, naturliga till- 
stand. Om t. ex. 6fverhuden, som skyddar nery—vartorna, ar 

afskrapad eller borttagen medelst drag-medel, sa retas de 

blottade nerverna fér starkt vid beréring med de yttre fore— 

malen, och i stillet att mottaga och fortplanta de yanliga in— 

trycken af formen pa foremalens ytor, eller varme och kyla, 
sé meddela de nu knappt annat intryck an smarta. Har der— 

emot 6fverhuden, genom hardt arbete, blifvit mera fortjockad 
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an yanligt, s4 blir det intryck, som nerverna mottaga, der— 

‘igenom svagare, och den bild, som medyetandet genom dem 

uppfattar, star i forhallande dertill. 

Ett annat nédvindigt yillkor for kinsel—-nervernas ratta 

verksamhet, ar att de i tillricklig mingd erballa arteriell blod 
(se mera hirom lingre ned). Hyar och en af de nyssnimnde 

sma nery—vartorna mottager nemligen en utomordentligt fin 
arter-gren, hvilken utgér ett villkor for dess lif och verk— 
samhet. Da blodet drifves fran kroppens yta, sisom vid in— 
verkan af en mycket hog grad af kyla, forlora saledes nerver— 

na nistan all kansel, och en menniska kan i detta tillstand 
erhalla svara sar nistan utan att hon mirker det, eller lider 

den ringaste smirta deraf. Af samma orsak ar string kyla 

efter en viss tids férlopp icke lingre smartsam, och déden in- 
trider dé som en djup s6mn och utan nagra plagor. Men 
nir en sdlunda forfrusen lem ater tinar upp, och det inom 
densamma férut afstadnade blodomloppet anyo borjar, infinner 
sig straxt smiartan, och yerksamheten kan da latteligen blifva 
sa haftig, att den foranleder inflammation. Dessa samma fe— 
nomener, ehuru i langt ringare grad, erfara vi alla i det smirt— 

samma bultande och stickande, som vanligen infinner sig, da 
man fér hastigt uppvaérmer kalla hinder eller fotter framfér 

en god eldbrasa, — en verkan, som harrér derifran, att den 

‘aterstrémmande bloden retar nerverna allt for haftigt. 

Det ar hudens nery—vifnad, som uppfattar temperatu— 
ren hos de kroppar, som omgifva oss, och meddelar virme— 
och kéld—fornimmelsen At medyetandet. 1 friska tillstandet 
anger kinseln ganska riktigt temperaturen, men under sjuk— 
dom klaga vi ofta 6fyer kyla och rysningar, afven da huden 
verkligen ar mer an naturligt yarm. Salunda klaga de per— 
soner, hvilkas matsmaltning och blodomlopp ir svagt, niastan 
bestandigt 6fver kyla och kalla fétter, medan andra, som hafva 
en friskare konstitution, icke erfara sidant. Rérelse borttager 
denna kinsla och 6kar vairmen, genom att piskynda blodets 
omlopp, drifva det i en stérre mingd till ytan och derigenom 
bringa hudens Adror och nerver i en lifligare verksamhet. 
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Vissa sinnesrérelser verka dfyven pi huden och, likasom 
kélden, forsvaga dess verksamhet. Sorg, fruktan och andra 
nedstiimmande sinnesrérelser minska det arteriella blodets 
tillopp till buden och géra den blek, hyarjemte hudutdunst- 
ningen och nerv—verksamheten samtidigt harmed aftaga; — 
hvaremot vrede och likartade hiftiga lidelser, i det de férdka 
blodets tillopp, héja kroppsytans temperatur och frambringa 
den rodnad, fullhet och spinning, som dro s4 betecknande fér 
ett upphetsadt sinnestillstand. Ja, négon gang dr sinnesré— 
relsernas inflytande pa huden s& starkt, att en verklig sjukdom 
deraf kan félja. D:r Bateman omtalar i sitt arbete om hu- 
dens sjukdomar, tva herrar, hvilka fingo ett hudutslag (im— 
petrgo ) till folje af »stor sinnesoro och rérelse» samt tillag— 
ger “) att han »fér nagon tid sedan var vittne till ett exempel 
»pa det utomordentliga inflytande sinnesrérelser hafya pa 

»blodomloppet i huden, hos en fattig flicka, som intogs pa 
»hospitalet. En éfver hela kroppen utbredd anasarea (hud- 
»vattensot), hade pd en nate plétsligen framkallats af den sin— 
»nesskakning som astadkommits genom férlusten af en liten 

»summa penningar, hvilken utgjorde hela hennes egendom». 
Sadana hiindelser, som dessa, bevisa ett sammanhang emellan 

hjernan eller nerysystemet och huden, som Ar af allt for stor 
vigt att forbises. 

Likasé bekant ar den inflytelse, som tillstandet af den 
éfver kroppens hela yta utbredda nervmaterien utéfvar pa 
den 6friga delen af organismen under motsatta omstindighe— 

ter. Verkningarne af string kéld visa harpa exenipel. Efter 
den forsta kinslan af kéld i hudens nerver foljer snart ett 
tillstand af domning och kansloldéshet, och om kélden far an— 
‘nu vidare fortfara att inverka, sé fortplantas intrycket snart 
till hjernan, medvetandet blir osikert och sluteligen intrader 

déden. Nir, 4 andra sidan, huden férslappas genom for stark 

virme, sisom i de tropiska linderna, meddelas afven denna 

= 

*) Bateman, on Cutaneous Diseases, sid. 150, 
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forslappning At hjernan, och tanken blir oskicklig till fortfa— 
rande och kraftig verksamhet. 

Svaga och stillasittande personer lida ofta mycket af en 
6fverdrifven verksamhet hos hjernan 1 forening med slapphet 
i hudens och de fran hjernan aflagsna organernas nerver. 
Den nerv-retning, som ar sd nédvandig for matsmaltningen 

och hudens sundhet och varme, kommer att saknas, nir hjer- 
nan allt for uteslutande ar sysselsatt att tinka och kinna; 

och filjden deraf blir, att matsmaltningsorganernas och hu- 
dens kraft betydligt forsvagas, samt att denne sednare blir 
kall och skrynklig; harjemte erfara sddana personer olagenhet 
och smirtsamma intryck af flerehanda obetydligheter, hvilka 

férr snarare skankte dem ett noje. Man hor sdlunda stude— 

rande och stillasittande personer oupphorligt klaga Ofver trég 

matsmaltning och kall hud, hvilka olagenheter endast kunna 
hafyas genom att minska hjernans verksamhet, men deremot 
vacka hudens adror och nerver till en lifligare verksamhet. 

Dessa dro da de vigtiga funktioner, som omedelbart till- 
hora huden. Men utom de delar, vi redan omtalat, finnas af— 

ven 1 dess massa en stor mangd smasiickar eller kortlar, som 
forekomma i stirre mangd pa sddana stillen, som aro beviaxta 
med har, och i narheten af de naturliga kanalernas mynningar, 
dn annorstides, men i éfrigt finnas 6fver bela kroppen, utom 
i handernas flatsida och fotsulorna. De hafva nistan storle— 
ken af ett litet lins—korn, och den hud, som omger dem, ar 
tunn, likasom sackformigt instjelpt, och mycket rik pa Adror. 
Deras haligheter aro fyllde med en oljaktig vitska, och de 
6ppna sig med en mynning pa hudens yttre yta. Vanligen 
Gppna de sig parvis eller tva och tvé bredvid hvarandra, i de 
kanaler hvarigenom harroéren framtrida, sdsom nedanstaéende 
tradsnitt utvisar: 



1, HK eechuitde 

2, Blemlagret eller Slemnatet. 

3, KanselySrtorna eller Papillerna. 

4, Liaderhuden, 

6. Fettlagret under huden. 

EEN a dels med raka, dels med 

1h 

8. Tvd harsackar med de deruti inneh&linae 

spiralformigt vridna utforsgingar. 

harrotterna och derifrin utgSende 

harror. 

9. Talgkortlar, som med sina korta ulfore- 

gangar Oppna sig i bharsacken, 

Det ar denna oljaktiga vitska, som gér att yatten icke 
sa latt kan genomtranga och férslappa 6fverhuden, och nar 
den saknas eller borttages genom den sipa, som brukas vid 
tvaittning af klider, far huden det rynkiga och skrumpna 
utseende, som tvatterskors hinder och fingrar i allmanhet 
foreter. 

FJERDE KAPITLET. 

Om villkoren fér hudens sundhet och dess inflytande pa 
den Ofriga organismen. 

Da kunskapen blir en verkligt yvalgdrande makt endast 
genom en frugtbarande tillampning pa menniskans utyeckling 
och lycka, sa vill jag nu, i 6fverensstimmelse med denna 

grundsats, sdka att papeka nagra af de fordelar, som kunna 

hemtas af den undervisning jag hair bemédat mig att meddela. 

Londons mortalitets—tabeller utvisa, att emellan en fjer— 

dedel och femtedel af alla dépta barn dé innan de uppnatt 

sitt andra fr. Denna utomordentliga dédlighet matte visst 
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ieke vara Skaparens afsigt; den férekommer icke heller hos 
de ligre djuren, och matte bero pa sddane orsaker, som ligga 
inom mojlighetens grinsor att afliigsna. En af dessa — for 
att blott tala om hvad som kan hanforas till nu ifragavarande 
iimne — dr otvifvelaktigt den, att, isynnerhet bland de fatti- 
gare klasserna, man icke drager tillricklig férsorg om att 
skydda det nyfédda barnet emot verkningarne af den stora och 
hastiga dfvergangen ifran den héga och nastan oféranderliga 
temperaturen inom moderlifvet, till en temperatur, som fr 
langt kallare, och hvarje égonblick undergér foridndringar. 
Vid fédelsen air huden fin, utomordentligt blodrik och i hég 
grad mottaglig fOr intryck, anda till den grad, att man sett 
fall, da ett igelbett orsakat en dédlig blédning. Afven hérer 
blod—omloppet annu egentligen huden till; ty lungorna, ma— 
gen, lefvern och njurarne hafva forst nyss tridt i verksamhet, 
och aro annu alltfér svaga i sina funktioner. D& nu_barnet 
hastigt utsittes for en kall temperatur, drifves den blodmassa, 
som forut cirkulerade i kroppens yta, hastigt inat, vid hud-- 
adrornas sammandragning; detta dfverdrifna tillopp af blod 

verkar f6r starkt pa de inre organerna och framkallar under— 
lifssjukdomar, inflammationer, kikhosta, kramp o. d., som férr 

eller sednare gér slut pa barnets lif. Detta visar den ofér— 
syarliga darskapen hos dem, som genast bérja att bada spida 
barn i kallt vatten hvarje dag, ifven om vintern, och utsitta 
dem fér kall luft eller fér luftdrag fran Gppna dérrar eller 
fonster, i afsigt att hiirda deras konstitution; ty det ar ganska 
sikert, att man icke kan betjena sig af ndgot sikrare medel 
att under de férsta manaderna af lifvet undergrafva helsan 
och nedlagga frén till framtida sjukdomar hos det olyckliga 
foremalet for sadana hirdnings—forsok. 

Detta forderfliga bruk har kanske till en del sin grund 
i den herrskande villfarelse, att spida barn af naturen skulle 
ega en stor formaga att frambringa virme och motsta kéld. 
Men att just ett motsatt forhdllande eger rum, ar Sdayalagdt 
genom D:r Milne Edwards’s férsék, hvilka visa att »de varm— 
»blodiga djurens formaga att frambringa virme dr lagst vid 
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»fOdelsen, och tilltager derefter smdningom till den fullvouxna 
»dldern», och att unga djur, i stillet for att vara yarmare an 
de fullvuxna, efter regeln dro en eller tyA grader kallare, samt 
mycket lattare forlora sin virme. Hos tio friska barn, fran 
tv timmar till nagra dagar gamla, var den af Der Kdwards 
iakttagne medeltemperaturen 94,55° F.*), di den hos full- 
vuxna dr 97 eller 98° **); och hos ett barn, som yar fédt i 

sjunde manaden af hafvandeskapet, var temperaturen tre tim- 
mar efter fodelsen icke hégre in 89,6° ***), ehuru barnet var 

varmt kladt och vistades i narbeten af en eldbrasa. Att kél— 
dens inverkan ar sirdeles skadlig for spada barn, beyisas yt— 
terligare genom ganska manga fakta. I Frankrike herrskar, 
sdsom jag redan i forsta kapitlet naémnt, ett bruk att fora 
hvarje barn, medan det annu blott ar nAgra f4 dagar gammalt, 
till Marens kontor, fér att lata anteckna dess fédelse. Den 

formodan, att ett sadant bruk maste medfora skadliga féljder 

f6r de arma varelsernas helsa, sirdeles vintertiden och der 

afstandet var stort, formadde D:r Edwards att narmare gran— 
ska de berittelser, som ingatt till Inrikes—ministern; och der— 

af fann han att derstiides langt flere barn dé under den nar— 
maste tiden efter fodelsen om vintern, in om sommaren, och 

langt flere i de nordliga iin i de sydliga departementerna; och 
da ian gick vidare i undersdkningen, upptackte han 4afven 
att dédligheten var stérre i de socknar, der innevanarne bod— 
de spridda, pa langt afstand fran Maren, an der de bodde 
samlade i hans grannskap; sa att graden och yaraktigheten 
af den kalla luftens inverkan pa barnen tydligen syntes hafva 
haft inflytande pa dédsfallens antal under denna spada Alder. 

— Kan val nagot mera slaéende bevis erfordras, for att obe- 

strideligen 6fvertyga om de olyckliga féljder, som lagstiftarnes 
okunnighet, med hinsyn till menniskokroppens natur, kan 

*) Motsvarar + 54,89 Celsius eller 27,8° Reaumar. 
*) Motsvarar + 356° till 56,6° Cels. eller 28,88° till 29,55° 

Reaumur. 
~ ***) Motsvarar + 32,02 Cels. eller 23, 36° sagt 
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medfora? Ingen menniska som egde den alldra ringaste kién— 

nedom i fysiologien, kunde nigonsin Jemnat sitt bifall till en 
lag, som medfér den verkan, att Arligen stérta en sidan miingd 

offer i en fortidig graf. . 

Det gifves, 4 andra sidan, manga forildrar, som, af en 
éfverdrifven angslan att undvika detta fel, utan betinkande 

hingifva sig &t en motsatt ytterlighet, genom att icke allenast 

_inpacka barnen i otaliga lager af varma klader, utan ifven 
derjemte halla dem instiingda i allt for varma rum. Det vore 
ganska nyttigt om dessa personer lade pa sinnet, att alla yt- 

terligheter fro skadliga; och att for mycken virme och fér 
varm beklidnad, éfvensom alltfor instiingd luff kunna, verka 
lika forsvagande pa konstitutionen och frambringa sjukdomar, 

lika val som kéld och drag. Den salunda 6ppnade och fér— 
slappade huden utdunstar allt fir latt, och angripes latteligen 
vid afven de obetydligaste. temperatur—vexlingar; haraf upp- 
star forkylning och andra krimpor, hvilka det likvil just var 

-*tindamalet att undvika; och de inre organerna, hvilka emed— 

lertid icke erhaila den qvantitet blod, som tillkommer dem, 

forsvagas och gifva icke at den 6friga delen af kroppen den 
niring och det underhill, som erfordras. 

‘ Den omiarkliga utdunstningen bestar till en stor del af 
vatten, som bortgdri form af osynliga dngor, afvensom af atskil— 
liga salter och djuriska delar, af hvilka nagra blifva qvarsit= 
tande pa huden; det blir sdledes ett nédvindigt vilkor for 
helsans bibehallande, att medelst tvittning borttaga denna 
qvarstadnande smuts, och just detta iakttagande, isynnerhet 
under denna spiida Alder, di bade néringen och afséndringen 
aro sirdeles verksamma, férebygger de hudutslag och andra 
sjukdomar, som eljest aro s4 allmainna hos barn. Man bér 
derfére icke allenast dagligen tvitta barnets kropp, utan ock 
sérja for att dess klader ofta ombytas, och att allt som hérer 
till dess bekladnad sitter lést och beqvimt, pa det att bade 
blodet fritt ma kunna cirkulera genom Adrorna, och den 
omarkliga utdunstningen fritt m4 kunna bortgé, i stillet for 
att qvarhallas och insugas i kléderna, och salunda fortfarande 

Combes Fysiologi. 5 
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hallas i beréring med huden, hvilket ofta far fortfara anda 
tills denna deraf sjukligt retas. 

1 ungdomen fir hudens yafnad iinnu fin och utgér siite for 
en ymnig utdunstning samt fin kinsel, men den dir likyal da 

blefven kraftigare an dew var i barudomen; och dA de olika 
djuriska funktionerna nu kommit i mera jemnyigt, s4 4r den 
mindre blottstilld for sjukdomar af utvirtes orsaker,och kan 
utan skada bittre fordraga temperatur—forindringar, hyilka 
bade vid en yngre och aldre alder skulle kunnat medf6ra hégst 
skadliga féljder. Ungdomens liflighet och rastlésa kraft gor 
att blodet léper fritt och jemnt, afven i de yttersta kroppsdelar, 
och detta fria blodomlopp bibebialler ater i sin ordning en 
jemn temperatur i dem alla. 1 denna alder kan man derfore 
med skal vinta sig nytta af Aalla bad och en Jittare beklad- 
nad; men dd huden, antingen pd grund af en naturlig svag 

beskaffenhet, eller ett ovanligt anlag derfor, icke eger nog lifs- 

kraft att tillvdgabringa den nédiga motvigt, forutan hvilken 

dessa icke kunna vara tjenliga, eller ens oskadliga — nar, 
de framkalla en fortfarande kédnsla af kyla, afven om ock 

blott ringa — sd kunna vi vara forvissade att de skadliga 
foljderna icke skola uteblifva, antingen de nu droja langre 
eller kortare tid. Manga unga personer af bada kénen hafva 

den yanan, att om vintern och i kall vaderlek ga i en dragt, 

som kan yara litt och luftig nog fér en nordisk sommar, och 

tro detta-vara raskt gjordt och passa dem val; men de som 

icke hafva en myckct stark konstitution fa vanligen béta hardt 

for denna sin darskap. Den nédvandiga foljden af otillrack— 

ligt blod—omlopp dr, sisom vi redan ofvanfére hafva sett, att 

en alltfér stor mingd blod drifves till de inre delarne; och 

da detta redan férut dr forhdllandet, sa tjenar en otillracklig 

bekladnad endast att underhalla svagheten, till dess slutligen 

en invartes sjukdom hinner utveckla sig — och helsan ar 

objelpligen forlorad. En otillricklig beklidnad blottstaller 

oss dessutom icke allenast fér alla farorna af hastiga tempe- 

ratur—vexlingar, utan blir afven annu mera farlig derigenom, 

att foljderna i borjan framtrada mindre skarpt och saledes icke 

a 
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si litt ddraga sig uppmirksamhet, forr an olyckan redan 
) skett; emedan den vii dr tillrackligt varm att skydda kroppen 
| mot string kyla, men icke att bibehdlla hudens naturliga var— 

me. Manga unga personer, isyonerhet unga flickor och sé— 
dana, hvilkas forrittningar fordra mycket stillasittande, till- 
bringa dagar, yeckor och manader utan att nagonsin erfara 
den behagliga kinsla af viirme, som atféljer en frisk hud, och 

klaga deremot stindigt 6fver kall hud, kalla fotter och andra 
krimpor, som bero af ett svagt blod~omlopp i huden. Deras 
onda stadnar emedlertid —— hyad virre ar — icke vid detta; 
ty den olika fordelningen af blodet besvarar de inre organer= 

na, hvarigenom sd smaningom helt oférmarkt lagges grund 
till tuberkler i lungorna och andra sjukdomar, som ofta férst 

mirkas nir de kommit sa lingt, att de ej lingre kunna botas. 
Unga personer med anlag fér bréstsjukdomar klaga vanligen 

éfver denna dkade Smtalighet fr kéld, éfven innan de sma 

forkylningskrémporna bérja infinna sig, hvilka s ofta aro 
lungsotens omedelbara férelépare, eller rittare sagdt utgora 
dess férsta stadium. Hvar och en, som sitter virde p& hel~ 

san och har sundt forsténd samt nog kraft dertill, bir der= 

fore noga gifva akt p& dessa tecken, och icke hvila férrin 
jemnvigten ar fullkomligt Aterstalld. De fornimsta medlen 
hartill ro varm bekladnad, rérelse i fria luften, |jumma bad, 
da arstiden sé medgifver, regelmiassig gnidning af huden med 
en borste eller en har—handske, samt utmirkt renlighet. 

Men medan man salunda sirjer for en tillracklig beklid= 
nad, dr det lika nédvandigt att afven séka undvika den ytter= 
ligheten att »pelsa pa sig» for mycket. Olika personer besitta 
en hégst olika formaga att utveckla virme och motstd kéld, 
och det skulle vara orimligt att faststilla samma reglor for 
dem, som aldrig kanna ndgon kyla, som for dem, som iro 
sirdeles 6mfaliga for densamma. De forre kunna hafva gagn 
af kalla bad och atmosferiska inflytanden, hvilka sannolikt 
skulle verka skadligt pa de sednare. Det miaste sdledes blifva 
en regel, icke att bestiimma en oféranderlig klidedragt for 
alla tillfallen, utan att ritta beskaffenheten och mangden af 
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klidespersedlar efter hvarje enskildt tillfalle, sé att kroppen 
tillrdickligt skyddas mot en fortfarande kiinsla af kyla, dfven 
om den vore ringa. Emedlertid bér man icke séka yarmen 
endast i beklidnaden, Skaparen har afven gjort rérelsen till 
ett af de medel, som frambringa viarme; och om vi forsumma 
detta och séka virmen endast i kliderna, s4 ar det anledning 
att frukta, eller snarare oundvikeligt att kroppen férsvagas, 
huden férslappas och organismen kommer utomordentligt Jatt 
att lida af afven den minsta tillfalliga inverkan af temperatur— 
fordndringar eller fuktighet. Manga starka konstitutioner 
hafva pa detta sitt gitt under, och mangen nery— och lung— 
sjukdom deremot framkallats, hyilkas bedréfliga verkan ar att 
forbittra lifvet och gifva den stackars sjuklingen en viss likhet 
med en drifhus—planta. 

Utom de anmiarkningar, som i enskilda fall méjligen 
kunna gilla kladernas beskaffenhet eller mingd, ar frun— 
timmernas klaidedrigt vanligen hégst otjenlig, emedan den 
snifhet, med hvilken den omsluter éfre delen af kroppen, icke 
allenast medfér ett ofsrnuftigt och skadligt binder for den 
omarkliga hudutdunstningen, utan derjemte afven forhindrar 
luftens fria passage emellan kliderna och huden, som ar sa 
nyttig, emedan den gnidning, som frambringas yid hyarje 
kroppens rorelse, verkar lindrigt retande pa huden; — denna 
kladedraigt minskar saledes verksamheten hos hudens adror 
och nerver, och i f6ljd deraf afven varmen, langt mera an for— 

hallandet skulle vara, i handelse den satt lésare pa kroppen. 
Sélunda iir hvarje del och hvarje funktion inom organismen 
isa nira sammanhang med de 6friga, att vi aldrig kunna 
handla oritt med hinsyn till ett organ, utan att de alla lida, 

eller ratt, utan att alla fa del af de valgérande féljderna deraf. 
Vi kunna nu forsta huruledes fuktiga och kalla fotter 

kunna blifva en sa rik killa till inviirtes sjuakdomar, och huru 

omenskligt det ar att inritta skolor och dylika anstalter, utan 

att yidtaga passande matt och steg med hinsyn till helsans 

beyarande fér den ungdom, som skall vistas i dem. Fuktig— 

het. och kéld om fétterna framkalla littast sjuakdomar yid de 
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tillfaillen, da man icke ar i rérelse, och det foljaktligen icke ar 

nigot, som kan bilda en motvigt mot blodets alltfor starka 
tillopp till de inre delarne; ty vi veta ganska vil, att en: all— 

deles frisk person ofta under flera timmars tid kan, med vata 
fotter, gi omkring eller halla pa med nagot arbete ute i fria 
luften, utan att deraf taga négon skada, om han blott byter 
om torra strumpor och skor, sa snart han kommer hem. Det 
ar sdledes icke fuktigheten i och fér sig, som har ar det skad= 
liga, utan den himning af hudutdunstningen, och den olika 
fordelning af blodmassan, som orsakas af den atféljande kol~ 
den. Jag paminner mig just ett fall, da en frisk och stark 
handtverkare, genom den lilla oférsigtigheten att, medan han 
var i stark syettning, sta stilla i vatten under nagra minuter, 

for att verkstilla en reparation pa en angbat, adrog sig en 
Jung—sjukdom, som nédgade honom att halla sig inne fyra 
hela vintrar. Nitton ar hafva nu forflutit sedan dess, men 

ehuru hans firbittring fortskrider, lider han dock dnnu af 
hosta och tungbréstighet, och ar latt utsatt for forkylning och 
illamaende vid afyen den obetydligaste inverkan, Denne man 
bytte genast om klider da han kom upp ur vattnet, och an— 
sig detta sdsom en tillricklig forsigtighet for den gangen; 

men om han haft nagon kunskap om sin kropps byggnad och 
inrattning, sa skulle han insett faran innan han_ blottstallde 

sig for den, och derigenom undgatt det svara straff, hvarmed 
han nu maste béta for sin okunnighet. 

Den stora nyttan af att bara flanell niérmast huden bér 
af det hir anforda latteligen inses. Saésom en klen virmele— 
dare f6rebygger flanellen att den inom organismen bildade 
virmen alltfor hastigt bortféres, och bidrager saledes i en 
betydlig grad att skydda kroppen mot inflytelsen af hastiga 
temperatur—foradndringar. Huden kommer i beréring med en 
ré och ojemn, men iindock mjuk yta, som, vid den -gnidning 
mellan tyget och huden, hyilken mAste intraffa vid hvarje ré— 
relse af kroppen, utéfvar en mild retning pa hudens Adror och 
herver, hyarigenom dessas verksamhet befordras och deras 
funktioner hallas i ordning; och da flanell derjemte har eu 
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lds och gles vifnad, si dr den mera tjenlig att uppsuga bu- 
dens utdunstning, dn naégot annat af vara allmannare begag-- 
nade beklidnadsimnen. Hos n4gra mycket kansliga personer 
verkar det likval for starkt retande pé huden, och ékar ut- 
dunstningen i en alltfor hég grad, isynnerhet i de heta Juft— 
strecken, I férra fallet torde fint, stickadt ylletyg, och i sed— 
nare fallet bomullstyg vanligtvis léttare foérdragas och visa 
sig tjenligt att bevara helsan. Manga hafva for sed att vanta 

ull dess vintern riktigt intradt innan de taga till flanell. Detta 
ir likval ganska oratt i ett s4 ostadigt klimat, som yart, 
isynnerhet om man icke har en mycket stark konstitution. 
Det dr isynnerhet under de hastiga omvexlingarna mellan 

vdrme och kild, hvilka dro sé vanliga om hésten, innan krop- 
pen dnnu hunnit vanja sig vid den lagre varmegraden, som 

huden behofver skydd, och bruket af flanell sdledes gdr mesta 
gagnet. Ja, jag anser att det i vart klimat *) ar tjenligast att 
foreskrifva svaga personer, att icke ens om sammaren afligga 
denna heklidnad, emedan da ofta kalla aftnar fGlja afven pa 
de varmaste dagar. Om det likval skulle blifva dem allt fér 
besvirligt, sd ma de heldre, sésom en forindring, bara det 

utanpa linnet, i stallet for narmast kroppen. 

Andamilsenligheten af flanell sisom skyddsmedel emot 
sjukdomar, sd val i varma som kalla luftstreck, ar numera sa 

allmint erkaénd, att man med mycken ifver — och det med 

ritta —~ arbetar pa att infora bruket deraf vid arméen och 

flottan. Sir George Ballingall har i sina fortraffliga »FGre— 
lasningar ofver Militér—Chirurgien» nagra ganska riktiga an— 
miirkningar om yigten af varm bekladnad for att skydda man— 
skapets helsa. Efter att hafva anfért Sir James Macgregor’s 
intyg att de regementen, som under krigen pa Pyrenziska 

halfon voro bist beklidda, afven voro de friskaste, séger Sir 

George, att han sjelf under sitt vistande i Indien sig de mest 

—- 

*) Firfattaren talar val bar om England, men hans laror 

torde med stort skal dfven hos oss fértjena att efterfoljas. 
Serb 
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sléende bevis pa nyttan af att biira flanell, emedan det tycktes: 

hiimma fortgdugen af en utomordentligt hiftig rédsot inom - 
' andra bataljonen af linietrupperne. Likasd berdttade mig 

kapten Murray, som kommenderade érlogsskeppet Valorous, 
att han genom en tidigare erfarenhet blifvit s& éfvertygad om 
nyttan af att bestindigt bira flanell nairmast kroppen, sésom 

skydds—medel emot sjukdomar, att di han i December 1823, 
efter tv Ars vistande mellan isbergen pa kusten af Labrador, 
ankom till London, for att ater genast afga till Westindien, 
— han lat forvaltaren pa fartyget, utom det vanliga, ombe— 

sérja anskaffandet af tva flanell—skjortor och tva par kaleson— 
ger af samma tyg at hvar man, samt foretog sig att regel— 
massigt hyarje dag inspektera manskapet, for att forvissa sig 
att dessa plagg verkligen begagnades. Dessa férsigtighets— 
matt medférde de lyckligaste féljder. Han afseglade med en 
hesattning af 150 man, besékte niastan alla de Westindiska 

éarne och manga hamnar i Mexikanska bugten; och oaktadt 
den hastiga éfvergingen frin den ena ytterligheten i tempe- 
ratur, till den andra, aterkom han till England utan att haf- 
va forlorat eller ens haft en enda man sjuk ombord. Det 
vore att ga fér langt om man ville tillskrifva bruket af flanell 
ensamt detta utmirkt goda hilso-tillstand, men det kan dock 
icke betviflas, att det hade en betydlig andel deruti. Langt 
ifran att fotlita sig endast pa detta, hade kapten Murray med 
lika mycken omsorg vidtagit nédiga matt och steg mot andra 
sjukdomsorsaker, som emot temperatur—vexlingarne; sdlunda 
lait han medelst ugnar uppvirma under—dicket (den s. k. 
trossbotten) och lat skura 6fverallt med het sand, for att till— 
vagabringa den midjligast fullkomliga torrhet, samt anviinde 
derjemte passande medel fér att halla manskapet muntert och 
vid godt mod. Da han en annan gang forde befilet pa ér— 
logsbriggen Reeruit, hvilken lag vid Vera Cruz omkring nio 
veckors tid, skyddade han med samma medel sitt manskaps 
helsotillstand, medan hvart och ett af de andra fartygen, som 
lago till ankars rundt omkring honom, férlorade 20 anda till 
50 man i déda. , 
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Att det utmiirkta helsotillstand, som manskapet pa Va- 
lorous Atnjit, fornimligast maste tillskrifvas de férsigtighets— 
matt, som dess menniskoilskande och insigtsfulle befalhafyare 
yidtagit, inses bist vid jemférelsen med Recruit; ty ehuru det 
underhdélls en oafbruten kommunikation emellan detta skepp 
och de andra, der sjukdomar herrskade, och de alla yoro lika 
utsatte for samma yttre sjukdomsorsaker, forekom dock intet 
sjukdomsfall ombord pa detta fartyg. S4dana fakta, som des— 
sa, iro 1 sanning lérorika, i det de beyisa att menniskan yerk— 

ligen eger en stor makt att varja sig mot skadliga inflytel— 
ser, nir hon har den till dess anvéndande erforderliga kun— 

skap, och vill inratta sitt lefnadssaitt efter omstaindigheternas 
kraf. 

Hvad for ofrigt klidedragten angir, si ar det omdjligt 
att for den gifya nagra speciella foreskrifter. Man kan blott 
i allmaénhet saga att den bor yara Jatt, fri och ogenerad, 
men tillracklig att skydda kroppen mot kyla, utan att for 
mycket slappa huden. For 6frigt bor den vara olika allt efter 
olika arstider och allt efter som man dr i stillhet eller i stark 

rérelse. En omstindighet, som ar af vigt att erindra, ar den, 

att di man hemkommer mycket varm efter en stark rérelse, 

man icke.genast mi aftaga dfverplaggen och sitta sig stilla. 
Det basta ar att da.gé nagra hyarf fram och tillbaka i ram— 

met till dess man blitvit Tipanbudds syal. 

_ Pa vigten af att sive underhalla en obehindrad badass 

dunstning grundar sig innu en annan regel, nemligen den, att 

ofta ombyta och yiidra klaiderna, f6r att rena dom fran all 

slags orenlighet. Om man till exempel bar flanell, som mycket 

latt drar till sig hudutdunstningen, sd bér man antingen ofta 

ombyta det, eller, i stillet for att bruka samma_ plagg flere 

dagar 4 rad, hafva tva stycken att omyexla med, sa att det 

man bir den ena dagen, vadras den féljande, 0. s. y. Det 

alldra biista fir likvil alt ofta byta om rent. Af samma orsak 

(értjenar foljande, i Italien brukliga sed, allmén efterfoljd. 1 

stillet alt bidda upp singen om morgnarne, sd snart man 

uppstigit, och medan siingkliderna aonu aro genomdrankte 
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af hudens utdunstning, utbreder man siingkladerna i rummet, 

skakar madrasserna och later fonsterna sté 6ppna storre delen 
af dagen, fér att underhalla ett fritt luftdrag. Detta bruk, 

som medfér en égonskenlig nytta, ger siingen en friskhet, som 
air sirdeles behaglig och ger en god sémn; och vi kunna dess— 
utom sluta till dess sanna viarde, af den valkiinda erfarenhet, 

att ett motsatt férhallande, genomférdt till ytterlighet — sa— 
som i armodets boningar, der tre eller fyra sofbiddar ofta 
packas tillsammans i ett litet rum — dr en rik kalla till fe— 

| bersjukdomar och klen helsa, afven der det om dagen icke 
air brist pa foda och frisk luft. I de fattiga Irlindarnes bo— 
ningar i Edinburgh har jag sett nattliger for fjorton personer 
utbredda pa ett golf, som icke var 6fver tolf fot i qvadrat; 
da morgonen kom, packades alla dessa biddar  tillsammans, 
den ena 6fver den andra, for att under dagen bilda sitt—plat— 
ser, och om aftonen breddes de ater ut, efter att ytterligare 
hafva uppsupit annu flere osunda utdunstningar. Det vore 
sannerligen underbart om icke febrar skulle blifva allmanna 
under sadane omstandigheter, och vi béra deraf kunna in— 

hemta den lirdom, att nar ytterligheten ar s& férderflig, kan 
den visserligen ringare grad, som dock ar sf allmiin, icke vara 
alldeles oskadlig, och annu mindre vara nyttig, och att man 

foljaktligen icke bor fortfara med en osed som sa litt kan 
aindras. : 

Hudutdunstningen efterlemnar, ulom de vattenaktiga 
delar, som bortga antingen sésom omiirkliga 4ngor eller som 
svett, afven dtskilliga saltaktiga och djuriska delar, af hvilka 
nagot insuges och qvarstadnar i kliderna, och en annan del 
blir qvarsittande pa huden. Dessa orenligheter béra afligs— 
nas, sa vida de icke skola blifva meuliga for helsan, och der— 
fore blir renlighet, bade for kroppen och kladerna, af en s& 
utomordentlig vigt. Brist i detta afseende dir bland de fattiga 
folkklasserna en vigtig orsak till sjukdomar. Men denna bist 
later sig emedlertid latt forklara, om man betinker huru be— 
‘svirligt och dyrbart det ar for personer i sma omstiindighe- 
fer, men med manga barn, och der qvinnorna bade skola om= 
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besérja hushallet och arbeta fér lifsuppehillet, — att ofta 
anstilla klidtvatt. Jag anser mig derfére béra till allman ef~ 
terf6ljd — isynnerhet i alla stérre stider — rekommendera 
en anstalt, som for ett par ar sedan gjordes i Liverpool, der 
nigra menniskoilskande personer forenade sig om att hyra 
en passande lokal och férsedde den med allt som erfordras 
till en tvatt-inrattning, der de fattige ‘mot en mycket ringa 
afgift och pa mycket kort tid kunde [4 sina sing~ och ging~ 
klaider tvattade. Kostnaden har varit ganska obetydlig, och 
anstalten har redan under den korta tid den egt bestand, gjort 
mycken nytta och ar bestaindigt mycket anlitad. 

Nar de saltaktiga och djuriska delar, som hudutdunst— 
ningen qvarlemnar pa kroppsytan, icke tillbdrligen aflagsnas 
genom tvattning och badning, sa tillstoppa de slutligen po— 
rerna och reta huden; och det ar otvifvelaktigt af denna an— 
ledning, som tvattning och badning, i de éstliga och sydliga 
Janderna, der hudutdunstningen ar mycket ymnig, fatt rang 
och betydelse af religiésa bruk. Personer, som vauja sig att 
dageligen bruka en hudborste, 6fverraskas i bérjan af den 
mangd sma, hvita, torra fjall, som den borttager fran huden; 

och den, som forsdkt att taga ett varmt bad pa ', till ‘4 
timma, efter att forut icke pa Jang tid badat sig, kan icke 
undgatt att mirka den stora mingd orenligheter, som detta 
bad borttager, och den behagliga kinsla man deraf erfar. Sa 
val varma och Jjumma, som ock kalla och dusch—bad borde, 

sdsom medel till helsans bevarande, begagnas lika allmant, 

som bruket att ombyta klader; ty badning dr i lika hég grad 
ett nédvandigt medel att bibehalla renlighet. Visserligen for— 
summa manga detta, och tycka sig icke desto mindre atnjuta 

en god helsa, men manga, ganska manga, lida mycket af den— 

na férsumlighet, och afven dessa frstnimnde skulle otvifvel— 

aktigt réna gagn af att folja detta rad. Man bérjar ocksa 

smaningom pa att mer och mer inse sanningen haraf, och man 

kan nu uppvisa bad—inrittningar pa minst femtio stallen for 

hvart och ett, som for tva dr sedan egde sddana. Dock sta 

vi innu i detta afseende langt efter vara grannar pa fasta 

ee ee 
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landet. De betrakta, med riitta, bad sdsom ett nodyiindigt 

behof, hyaremot yi annu anse det som en lyx. Jag tror mig 

| icke 6fyerskrida sanningen, da jag siiger att under detla enda 

| Ar de fattige i Paris fatt flere bad, an hela Storbrittanniens 

| arbetande befolkning under alla de sista tio dren. 

Nar vi ratt betinka hudutdunstningens vigt for helsan, 

| ar det nistan otroligt till hvad grad tvattning och badning af 

alla slag forsummas vid vara valgérenhets—anstalter, uppfo— 

strings—anstalter for ungdomen och till och med af manga 

| personer, som sjelfve anse sig som ménster af renlighet. Sa- 

| lunda finner man manga, i 6frigt forstandiga personer, som 

inskriinka sin tvattning till de syndige delarne af kroppen, 

och hégeligen forundra sig da man siger dem att ett godt 

helsotillstaénd fordrar mera. Sa mycket ar Atminstone sikert, 

| att manga aldrig tviatta sin kropp, med mindre de tillfilligt— 

vis under sommaren uppehalla sig pa sadana stillen, der det 
finnes sjé—bad, eller om de sirdeles plagas af hetta; vid hvil— 

ka tillfallen de da bruka baden fir den behagliga kéansla de 
medféra, utan att tinka pa deras vigt for helsan, sisom re- 

_ningsmedel. I manga valgérenhets—anstalter och skolor tin- 

ker man aldrig pa badning eller tyattning af hela kroppen, 
sisom ndgot som borde och kunde géras, — utom nar nagon 
blir sjuk; och likval ar detta af en sd stor vigt for alla men- 
niskor, isynnerhet for ungdomen. 

Till alémaént bruk anser jag varmt eller ljumt bad langt 
tjenligare an kallt, isynnerhet om vintern, och fér sadane 
personer, som icke dro mycket starka och rika pa djurisk 
virme. Da konstitutionen icke ar tillrickligt stark att fram— 
bringa en tillbérlig reaktion efter det kalla badet — hvilken 
da yttrar sig med en nistan glédande hetta ofver hela kropps— 
ytan, — ar ett sddant bad alltid skadligt. En stor miingd 
menniskor fro i detta tillstaénd, hvaremot det sannolikt endast 

ar ganska fa, som icke réna ett 6gonskenligt gagn af ett re- 
gelmassigt begagnande af ljumma bad —- och dnnu firre, som 
deraf lida négon skada. 

Den, som deremot eger en god helsa och eu tillrackligt 
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stark kropp, kan med mycken férmon begagna kalla vatten— 
bad om sommaren, och stértbad om yintern. Men man ma 
aldrig férglémma, att dessa bad verka alltfor haftigt, for att 
utan fara kunna anvindas af en och hvar, isynnerhet under 
en kall arstid. Likasé yerksamma som de kalla baden dro, 
att stirka helsan, dé de anvandas med varsambet, likasd skad- 
liga kunna de blifva, om man begagnar dem utan att fasta 
nagot afseende vid de serskilda omstindigheter, som kunna 
ega rum; och derfére bora syaga personer aldrig tillgripa dem, 
utan att derom radgéra med sin likare. 

Afven nir man eljest kunde vinta sig en god verkan af 
det kalla badet, om det begagnades pi ett fdrstandigt satt, 
sa blir det tvertom ofta nog till mycken skada, di man qvar— 
stadnar for linge i detsamma, eller anvinder det vid sadana 
tillfallen, di lifskrafterna dro fér svaga att dstadkomma den 
erforderliga reaktionen, — saledes straxt pa morgonen, eller 
efter férutgangna anstriingningar. Manga kunna saledes haf— 

va mycket gagn af ett kallt bad fram pa formiddagen; hyar— 
emot, om de redan straxt pa morgonen, innan de annu fér- 

- tart ndgot, ga i badet, de icke s4 hastigt 4tervinna den natur— 
liga yarmen som ar en féljd af kroppens reaktion. 

«Mindre starka personer ersitta bist det kalla badet, 
genom att dageligen medelst en svamp tvaitta kroppen med 
kallt vatten och attika, eller med saltvatten; och detta kan i 

de flesta fall anviindas med nytta, och utan all fara, isyn— 
nerhet om man efter fullbordad tvattning séker uppvacka 

hudverksamheten genom gnidning med en hudborste eller 
harhandske, s& att den viilgdrande reaktions—vairmen infinner 
sig. Denna tyattning blir da ett fortraffligt skyddsmedel emot 
inverkningen af ostadig viderlek. Men nir den efterlemnar 
en fortfarande kyla eller rysningar 6fver kroppen, bor man 

icke fortsiitta dermed; vid s&dant forhallande ar torr gnidning 

af kroppen, understédd af ett ljumt bad, att mycket foredraga 

och ofta sirdeles tjenlig for att bibehalla en tillbérlig verk- 

samhet hos huden. 
Till fortfarande bruk fértjenar visserligen det ljumma 
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| eller varma badet att rekommenderas sésom det sikraste och 

| nyttigaste, isynnerhet for svaga personer, under hésten, vin— 
} tern och varen. Ev temperatur mellan + 85° och 98°F. *), 

} allt efter individets olika tillstand, ar bist passande for detta 
bad, hvilket kan [8 fortsittas fran en fjerdedels till en hel tim— 

} ma eller deréfver, allt efter omstindigheterna. Sasom allman 

| regel kan man bestimma, att vattnet bor aga den temperatur, 

) att det ar behagligt for kinseln, utan att pa minsta satt kin— 
nas hett, och den virmegrad, som dertill fordras, ar hdgst 

) olika, allt efter konstitutionen och helsotillstandet for 6gon- 

blicket. Emedlertid hinder det att, di den djuriska varme— 
bildningen dr stark, man finner ett bad pé + 95° F. **) obe- 
hagligt varmt och férslappande, ehuru samma temperatur vid 
ett annat tillfalle, dé varmebildningen ir svag, frambringar 

rysningar och kinnes syalt. Regeln blir saledes att séka und- 
vika intrycket af bestimd varme eller kyla, och uppséka en 
behaglig medelvig. Ett sdlunda tillredt bad ir allt utom 

slappande; det ger tvertom alla funktioner en liflig kraft och 

verksamhet, och kan med stor fordel anviindas hvar eller 
hyarannan dag, under femton till tjugu minuter hvarje ging. 

En menniska med frisk och stark helsa kan taga bad pa 
hvilken tid hon behagar, utom straxt efter en maltid. Men 

for svaga personer ar den tjenligaste tiden for bad, pa formid— 
dagen eller aftonen, tva eller tre timmar efter de vanliga mal— 
tiderna, nar kroppen ar starkt af maten, ulan att lingre vara 
betungad med matsmiltnings—arbetet. Nar badet uppskjutes 
till fem eller sex timmar efter maten, hinder det stundom 
att svaga, sjukliga personer erfara obehag medan de iiro i ba— 
det, och snarare kinna sig forsvagade, an stirkte deraf, eme— 
dan reaktionen uteblir. En regel ar ock, att man aldrig bor 
foretaga sig nagot, sum fordrar anstrangning, forr dn en eller 
tva timmar efter det varma eller ljumma badet; icke heller 
bér man — sa vida man icke onskar att fordka hudutdunst— 

.) Motsvarar + 29° till 56° Cels. eller 23 till 299 Reaum. 
*) Omkring 53° C. eller 289 R., S705 
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hingen — taga badet straxt innan man gar till stings; eller 

om man gor det, bér badet endast vara ljumt, och icke fort- 

siittas for linge. f 

Dessa alla reglor giilla naturligtvis endast i de fall, d& 
inga egentliga sjukdomar fro fér hand. Den som lider af or~ 

ganiska sjukdomar, hufvudvirk, feber, férstoppning eller an— 

dra krémpor, bér aldrig begagna bad utan att derom rédfora 
sig med likare. Vid biliésa oordningar i magen, ar det éfyen 
i allmanhet skadligt. Men ganska sikert ar deremot, att det 
under yanliga forhallanden fr ett godt och kraftigt skydds— 
medel, och ett yerksamt botemedel emot manga sjukdomar. 
Langt ifran att framkalla ndgon ékad benaigenhet for forkyl— 
ningar, har det — da det forsténdigt anvindes — till och 
med en moltsatt verkan. Férfattaren till dessa blad har s4— 
lunda brukat sédana bad mycket och med framgang, bade for 
sig sjelf och andra, som lidit af svagt brést *). Foretradesvis 
har han hos sig sjelf iakttagit de mest fordelaktiga verkningar 
af ett regelmissigt ‘anvindande af bad, isynnerhet under de 

kallare manaderna af aret, och har alltid funnit sig hardad 
mot kéldens inflytande, genom att da fornya det med kortare 
mellantider an vanligt. 

I manga fabriker, der varmt bad alltid finnes till hands, 

skulle det vara litt och hégst nyttigt att inradtta nagra bad 
till arbetarnes begagnande. Detta skulle icke allenast medfora 
gagn genom att befordra helsa och renlighet, utan ock der~ 
jemte, genom badets uppfriskande och mildrande inflytelse, 
minska det behof af retelse, som drifvit sd mangen till krogen, 

*) Det glider mig att finna min Asigt om nyttan af bad 
till att forebygga lungsjukdomar, och i allmanhet alla de prak- 
tiska reglorna i detta kapitel, bekraftadt af D:r James Clark 
i hans fortriffliga arbete Om lungsot och kortelsjukdomar, — 

elt verk, som val fortjenar uppmirksamhet af féraldrar och 

andra, som intressera sig for ungdomens helsa, och fornamli- 

gast af personer med svag konstitution. (D:r Clark's afhand- 

ling »Om lungsot» finnes redan sedan flere ar i Syensk ofver- 

siltning). 
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och med detsamma afven mildra den hiiftighet i sinnet, som 

| sa litt atfoljer stringt arbete. Nir arbetet derjemte dr smut— 
‘sigt, som det i si manga slags handtverkerier nodvandigt ma— 

| ste vara, tir det 6fverflédigt att fasta uppmirksamhet pa huru 
| helsosamt och behagligt det varma badet maste vara efter 
| slutadt dagsarbete *). Badanstalter efter samma principer, 

som den ofyan omtalade tvatt—-inrittningen, aro derfore att i 

| hég grad rekommendera. Sadane iro redan inrattade i Edin— 
burgh af Hr Gouddie, der de fattige blott betala sex pence **) 
for hyart bad, och i Edinburgh af Hr Clason, der man erhal— 
ler tjugu biljetter for en shilling stycket, med tillsténd att 
hyar gang derjemte medtaga en fattig; for den sednare ensam 

kostar hvart bad fyra eller sex pence. 
Pa kontinenten anvindas 4ngbad och varma_ luftbad, 

bade sdsom stirkande och botande, langt mera dn hos oss. 
Dessa bad visa sin biista verkan isynnerhet i kroniska sjuk— 
domar, och hos dem, som kiinna vattenbadet for tryckande 

och obehagligt; och det kan val icke vara tvifvel underkastadt, 
att de ju foretridesvis verka pi huden, och genom den pa 

| nervsystemet. S&som medel att drifva blodet till kroppens 
_ yta, att befordra hudutdunstningen och jemnt férdela blodets 

| omlopp, gifva de icke efter négot annat hittills bekant medel, 
) och foijakteligen har man allt skal att vinta sig den basta 
| verkan af dem emot de Atskilliga sjukdomar, som bero af 

*) Sedan tredje upplagan af denna skrift 4r 1833 hade 
utkommit, erfor jag till min stora gladje, att denna rekom- 
mendation fdr varma bad blifvit 4tlydd i flere fabriker, der 
man med en ringa kostnad dertill anvander det varma aflopps- 
vattnet fran dngmaschinerne. Hrr Murray hafva vid deras 
krukmakeri-fabrik (The Caledonia Pottery) i Glasgow inrattat 
mycket natta bad, hyartill deras arbetare, med hustrur och 
barn, flere hundrade i sender, hvarje vecka hafva_ tillgang. 
Jag vill hoppas att detta hedrande exempel snart skal] af man- 
ga andra efterfdljas. — Detta vore afven att dnska i Sverige. 

“) Eller nara 45 skilling Svenskt banko, d& hvar pence 
motsvarar omkring 21/, skilling; tolf pence utgéra en shilling, 
al hvilka 20 utgéra ett Pund Sterling, eller omkring 42 R:dr 
24 sk. Svenskt banko. 8.16. 
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oordningar i dessa funktioner. Den éfvervigande fruktan, 
som gér att manga aro mera ridda for braket af angbad, fin 
varma vattenbad, grundar sig pi en falsk analogi, som man 
tycker sig finna emellan yerkningarne af Angbadet och af den 
starka hudutdunstning, som framkallas genom anstraéngning 
eller sjukdom. I det sednare fallet férsvagas kroppen af den 
ymniga utdunstningen, och blir derigenom mera mottaglig for 
inverkan af hastiga temperatur—forindringar, i det reaktions— 
kraften deraf forsvagas; men verkan af Angbadet, da det ratt 
anvindes, ér helt annorlunda. Nir det icke ar for yarmt, 
eller fortsittes for linge, sd 6kar det kroppens styrka, i stal— 
let att forsvaga den, och framkallar — i det den vacker hu— 
dens.lifsverksamhet — en reaktionskraft, som sdtter den i 

stand att battre an forut motsta kélden. Detta har jag afven 
hért manga patienter anmiirka; och man ser ett mycket godt 
exempel derpa i Finnland och Ryssland, der det ar ganska 
vanligt, att infodingarne springa ut ur angbadet och rulla sig 
isnén, — samt kinna sig deraf uppfriskade. Men om de 
vagade att géra detta, da de voro svettiga efter en stark ré— 
relse eller anstrangning, skulle de oundgingeligen taga skada 
deraf. Det dr den af angbadet framkallade lifliga verksamhe— 
ten hos huden, som skyddar kroppen mot inverkan af snéns 
kyla. Detsamma ar hindelsen vid den sa kallade vattenkuren, 

som under de sednaste tiderna vunnit sd stort anseende, 

isynnerhet genom Priessnitz vid Grafenberg. Har packas den 
sjuke in i lakan eller filtar, och dricker, sé snart han borjar 

svettas, ett glas kallt vatten hvar fjerdedels eller half timma, 

hvarigenom svettningen kas i en mycket hég grad. I detta 
tillstind forflyttas han i ett kallt bad, der han bér réra sig sa 
mycket som mojligt; — och denna plotsliga 6fvergaing ar icke 
allenast oskadlig, utan i ganska manga fall till och med hogst 
nyttig. Forhdllandet ar — som sagdt — hirvid alldeles det— 
samma, som vid de s, k. Ryska baden, da man stértar sig fran 

det heta dngbadet ut i snon. 
Den allminna erfarenheten gifver oss annu ett annat 

exempel till upplysning af denna sats. Om vi under en kall 
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yinterdag uppehilla oss i ett rum, som icke ar tillrackligt 
uppvirmdt, och deraf erfara kyla i kroppen, sd aro vi langt 

mera blottstallde for att forkyla oss, da vi ga ut derifran, an 
om vi hade setat i ett varmt rum. I sednare fallet ar blod— 
omloppet och nervverksamheten i huden lifligare; der utveck— 
las virme i ymnighet, och hudens lifsverksamhet ar i sin fulla 
kraft, hyarfore man da ocksd har mera virme att disponera. 
Om da 6fvergangen till en ligre varmegrad derjemte ar for— 
enad med en passande rérelse, som kan underhalla denna 
verksamhet, sa kannes den kalla luften snarare stirkande och 

upplifvande in obehaglig. Men helt annorlunda férhaller det 
sig nir kroppens yta redan ar afkyld innan vi gd ut. Om 
nemligen hudens lifsverksamhet redan ir ringa, sa kan den 

6kade kélden icke framkalla négon reaktion; blodet jagas da 
fran ytan och drager sig mer och mer till de inre delarne, och 
om da nagon sjuklig benigenhet hos halsen eller bréstet fin- 
nes f6r hand, sa ar en férkylning nistan oundviklig. Manga 
personer hafya ocksa fatt lida for sin okunnighet i detta af- 
seende. 

Angbadet kan siledes anses utomordentligt nyttigt i 
manga fall, bade sisom skydds— och botemedel. Manget an- 
fall af forkylning eller gikt, som forst uppkommit genom va— 
derlekens inverkan, eller hammad hudatdunstning, hade kan— 
ske kunnat hafvas i sin bérjan om Angbadet i tid blifvit an- 
vindt. Mot manga langsamma sjukdomar, icke allenast i 
sjelfva huden, utan ifven i inre organer, har man sett den 
fortrafiligaste verkan af dngbad, planmessigt och férnuftigt 
begagnade. Till och med i kroniska lungsjukdomar hafva la 
karne pa kontinenten funnit dem icke allenast oskadlige, utan 
till och med sardeles tjenlige, isynnerhet vid de sjukdomar i 
lungornas slemhinna, hvilka hafva manga symptomer gemen- 
samma med lungsot. Emedlertid bor angbadet, lika litet som 
hyarje annat kraftigt verkande medel, anvandas utan tillbor— 
ligt afseende p& de serskilda férhallanden, under hyilka den 
sjuke befinner sig; afven maste man dervid tillse att ocks& 
fotterna erhalla en passande virme sA linge den sjuke dir i 

Combe’s Fysiologi. 6 
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badet; ty om fotterna, genom en ojemn férdelning af Angan, 
forblifva kalla medan den 6friga kroppen uppyirmes, s4 blir 
virk och hetta i hufvadet en nistan oundviklig f6ljd deraf. 

Det hander likvil nagon ging, — antingen p4 grund af 
en eller annan egenhet i konstitutionen, eller ett sjukligt till- 
stdnd hos huden, hvilket da vanligen ger sig tillkinna genom 
en ovanlig torrhet och benigenhet fér rosaktiga och fjallfor— 
miga hudutslag, — att det vata eller fuktiga i bérjan gér ett — 
mindre gynnsamt intryck, och férst liingre fram, alltefter som 
huden smaéningom atervinner sin sundhet, blir mera behagligt. 
I dylika fall skall varmt Zuftbad visa en utmarkt nytta, och 
dess bruk har ocksd ganska hastigt blifvit temligen allmant i 
London. 

Eburu de féregaende anmiarkningarne egentligen anga 
huden sasom organ fér utdunstningen, kunna likval de fleste 
af dem likasa val tillimpas pa densamma, betraktad sfisom 
site for en betydlig nervverksamhet. Ty det ar en sé inner— 
lig och skén harmoni emellan kroppens alla delar, att det som 
ér verkligen tjenligt for den ene, sillan — om nagonsin, — 
ar utan nytta for de 6frige. Da saledes rérelse, passande be— 
kladnad, bad, gnidning och renlighet aro hoégst verksamma 

medel att befordra den omirkliga hudutdunstningen och jemnt 
fordela blodomloppet, sd inverka de afyen niastan lika kraftigt 
till att vacka lifsyerksamheten i de otaliga nervtradar, som 

forgrena sig i huden, och hvilkas betydelse for en sund hud— 
funktion icke ar mindre vasendtlig én adrornas. Uti de sa 

allminna och bedréfliga nery— och sinnes—sjukdomarne ar 
derfére omsorgen om huden ett sa godt som nédyandigt yill— 
kor for en lycklig behandling. Afven som skydds—medel ar 
den dervid af stor vigt. I de flesta fall intrada slapphet och 

overksamhet hos huden samtidigt med de férsta sparen af 
sinneslidandet, och ddraga sig icke siillan uppmarksamheten, 
redan innan de oordentliga yttringarne af sjals—lifvet anou 
tydligt gifvit sig tillkaénna och blifvit af en mera varaktig be- 
skaffenhet. I denna tidiga period ur det som bruket af bad 

ofta kan kraftigt bidraga att himma och bota sjukdomen. 

~ — ee ee eh ae 
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Manga anse det ljumma och varma badet férsvagande; 

| men erfarenheten visar att detta blott ar hiindelsen da det 

| missbrukas. Nir badet icke ar fér varmt och icke varar 6f- 

| yer femton till tjugu minuter hvar ging, ar dess dageliga bruk 

for friska personer nyttigt och medfér aldrig skada, — under 

det att syaga personer till och med ofta tala ett dnou lingre 

vistande i badet, och till och med deraf kinna sig starkte. 

Jag har sett nerysvaga personer Atervinna helsa och krafter, 

genom att hvarje dag under flere manader tilibringa en hel 

) timma i ett varmt bad; och i Frankrike gar man dnou lingre 

i detta afseende. I det stora hospitalet for vansinniga 1 Paris, 

la Salpetriére, och likasi i Charenton har den beromde Es- 

quirol under manga dr, ganska allmint och med utmarkt 

| framging latit de sjuka ligga i badet tva, tre, anda till fem 

| eller sex timmar om dagen. DA jag i September 1834 be- 

| sokte darhuset i Charenton och Esgwirol’s privat—anstalt i 

| Ivry, prisade han med mycken ifver de goda verkningarne af 

| denna method, och férsikrade att den aldrig gjorde nagon 

| skada, om man blott iakttog tillborlig férsigtighet; ja, han pa— 

stod, att nar den i flera hindelser slog fel, sa berodde detta 

) icke siillan snarare deraf, att den sjuke icke blifvit qvarhallen 
nog linge i badet, an af dettas brist pa botande kraft. 

I Medico-Chirurgical Review for Januari och April 
48335 ar meddeladt ett mycket intressant utdrag ur en af- 

} handling i Revue medicale, hvilket ddagaligger den vilgérande 
verkan af |jumt eller varmt bad, och derunder hufyudets 6f- 
vergjutning med kallt vatten, under sista 6gonblicket innan 
man lemnar badet, isynnerhet vid atskilliga sirdeles envisa 
och haftiga nervlidanden och sjukdomar i hufvudet. Utgif- 
varen af denna journal, D:r Johnson, bifogar afven sitt vitt— 
nesbérd, och dessa resultater 6fverensstimma alldeles med 

min egen erfarenhet; men da dessa afhandlingar ang& sjuk— 
doms—behandling, sa ar det icke hir ritta stillet att vidare 
inga i detta imne, hvarfore jag endast vill rekommendera dem 

till mina medicinska lasares uppmirksamhet. Jag bor emed- 
lertid tilligga, att D:r Recamier ofta later fornya dessa stirt— 



84 

bad tvd, tre, ja till och med fyra ganger om dagen; — s4 
féga anledning har man att befara férsyagande eller skadliga 
verkningar deraf. 

Jag anfor dessa ron, for att visa, att uppmarksambeten 
pa hudens sundhet verkligen bidrager att beyara ett kraftigt © 
nerysystem och bibehalla sjilens och kroppens yilbefinnande, 
men alldeles icke for att beveka personer med syag helsa, att 
pa egen hand begagna had, hvilket de aldrig bora géra, eme- 
dan de latteligen kunna lida skada deraf, genom att begagna 
dem i otid. Man kan icke faststilla négra allmaot gillande 
reglor for anvandande af bad, och har ar dessutom icke stal- 
let for en naérmare yetenskaplig undersékning af detta dmne. 

Om det icke ér mojligt att pa alla stallen anskaffa till- 
gang till bad, sd kan likval atminstone sdpa och yatten éfyer— 
allt anskaffas; brist pa vatten ar sdledes ingen undflygt for 
forsumligheten af hudens yard. For personer med svag kon— 

stitution har man i vatten med attika eller salt ett fortrafligt 
och oskadligt medel, hvilket bade renar och mildt retar huden, 
och som med stor nytta kan anviindas i alla hindelser, sa vida 

icke nagra ovanliga omstindigheter férbjuda dess bruk. En 
temligen grof handduk ar vid dylika tvattningar ett sirdeles 
nyttigt hjelpmedel. De personer, som aga nog fasthet och 
ihardighet att genom nyssnimnde medel fortfarande halla hu— 
den i tillbérlig verksamhet och att undvika alla haftigt ver- 
kande inflytelser, béra sillan vara blottstallde for forkylnin— 
gar, ondt i halsen och dylika opassligheter; och afven for att 
Atervinna helsan dro dessa samma medel ofta af ett oberak— 
neligt virde. Om man ville anyanda en tiondedel af den fort- 
farande uppmirksamhet och det arbete, som nu egnas at ha— 
starnes skrapning och putsning, pa att halla sig sjelf ren, och 
man derjemte vore litet mindre likgiltig om sin diet och kla— 
dedraigt, sa skulle nery-svaghet och nery—sjukdomar snart 
nog icke liingre utgéra en sa rik killa till menniskoslagtets 
elinde. Menniskan. studerar djarens natur och soker att der— 
efter inratta sin behandling af dem, men hyad henne sjelf an— 
gir, lefver hon i en bestindig okunnighet och likgiltighet. 
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Hon betraktar sig sjelf endast som ett visende af en hégre 

art och sisom icke underkastad de samma organiska lagar, 

hyilka styra funktionerna hos de ligre djuren; men till detta 

resultat ledes hon af okunnighet och stolthet, men alldeles 

icke af en firnuftig slutledning fran de premisser hyarpa 

hon egentligen borde stédja sig. 
Foérfattaren har — tyvarr — haft rikt tillfalle att pa 

sig sjelf erfara det innerliga sammanhanget mellan hudens till— 
stind och lungornas sundhet, och kan sdledes med temlig si— 
kerhet tala om noggrannheten af sina iakttagelser och om den 

nytta som hudens skétsel utéfvar pa kroniska lungsjukdomar. 
Den alldra férsta borjan till mdngen lungsot framtrider ganska 
ofta under form af en férsvagad lifsverksamhet i huden och 
kroppens yttre delar, hvyarmed foljer en kinsla af kyla i fot- 
terna och pa kroppsytan, samt en benagenhet till forkylningar 
afven vid jemf6relsevis obetydliga inverkningar, ofta langt in— 
nan uppmirksamheten faingslas af ndagra oroande symptomer, 
som omedelbart utgd fran lungorna. Under detta tillstand 
kan man ofta, genom ett systematiskt anvindande af medel, 

som uppvicka en liflig yerksamhet hos huden, afvinda den 
hotande faran, och till och med niir sjukdomen redan utbildat 
sig, kunna dessa samma medel bidraga att férlinga lifvet och 
lindra den sjukes pligor; ja de bidraga hégst betydligt till 
botandet af de kroniska sjukdomar i luftrérets slemhinna, 
hvilka ofta hafva en stor likhet med lungsot, och, om de oratt 
behandlas, latteligen blifva lika si forstérande som denna. 

De tvi medel, som iiga det ildsta och mest utbredda 
rykte for sin botande kraft mot bréstsjukdomar, hafva den 
egenskap gemensam, att bada till en stor del inverka genom 
alt uppvacka hudens funktioner och framkalla jemnvigt i blod— 
omloppet; — jag menar sjéresor och ridt. Manga forfattare 
tala med mycket berém om badadera; sélunda rekommenderas 
ridning af Sydenham och D:r Rush i Philadelphia, m. fl. 
Ett med bestimda mellantider fornyadt bruk af krikmedel 
har aifven blifvit siirdeles prisadt mot férsta stadiet af Inng— 
sot, och det kanske icke utan stort skil. Mot kikhosta, lang- 
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varig katarrh och andra envisa bréstsjukdomar hafva de lange 
varit berémde bade bland liakare och icke lékare. Enligt min 
erfarenhet dro alla dessa medel sirdeles gagneliga, isynnerhet 
derigenom att de drifya blodet till kroppens yta, hyilket sker 
ganska kraftigt, bade genom dckel, krakning, sjésjuka och rid— 
ning. Hvad serskildt betriffar ridningen, beror dess valgé~ 
rande verkan dels af sjelfva den kroppsliga rérelsen, dels ock 

af den fortfarande lindriga gnidningen mellan huden och kl4— 
derna, hvilken retar hudens ddror och nerver. Denna yerkan 

pa huden, som gemensamt astadkommes af alla dessa medel, 
ir i allmanhet af langt stérre nytta an mangen tror. Deraf 
beror afven det férhallande, att de personer, som icke erfara 
ndgon sjisjuka, hafva mindre nytta af en sjéresa, hyaremot 
de som lida af den, njuta en rikelig ersattning i den forbatt— 
ring af den allyarsamma och hotande sjukdomen, hyilken 

deraf astadkommes. Foérfattaren kan i detta afseende stédja 
sig pa egen erfarenhet: jag sjuknade i Januari 1820, och fick 
snart manga af de krimpor, som atfélja en bérjande lungsot. 
Trots den basta lakare-behandling blef jag allt saémre och 
simre iinda till Juli minad, da jag foretog en sjoresa till Lon— 
don, for att derifrin fortsitta resan till sédra Frankrike; 

men da jag fruktade att icke uthirda denna resa, maste jag 
aterviinda frén London, afvenledes till sjés. Emedan jag var 
mycket benagen for sjésjuka, led jag deraf pa bada dessa re— 
sor, och yar niastan under hela tiden i ett standigt svettbad. 

Derefter mirkte jag for forsta géngen nagon forbattring till 

helsa och krafter, samt aftagande af feberrérelserna. Nagra 

veckor derefter seglade jag derfére till Medelhafvet, och ma— 

ste under de fyra forsta veckorna utsta flere stormar, af hyil— 

ka tva intraffade i November manad, medan fartyget var i 

Biseaya—viken, under en mycket svar sjégang. Under mer an 

tre veckors tid befann jag mig nistan bestindigt illa, och 

hade alltid iicklingar; och ehuru min koy flere ginger blef 

genomdrankt af sjévattnet, och vaderleken var ganska_ kylig, 

si var likval blodets tillopp till huden si ymnigt, att den be— 

stiindigt var varm och fuktig, ja till och med ofta alldeles vat 

1... ie 

as ist i 
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) af utdunstningen, hyilken framkallades och underholls af ack— 

lingarne och kriikningarne. Féljden hiraf var att — da vi 

efter en manads forlopp uppnddde Medelhafvet, och en hittre 

| viderlek der intriiffade, — min bréstsjukdom tydligen var 

‘forbiattrad, ehuru jag hade blifvit nagot magrare och svagare; 

| och da jag tre veckor derefter anlande till Italien, bérjade jag 

) redan att aterhemta mig, efter omkring tio manaders sjukdom. 

| Under en hogst sorgfallig uppmirksamhet pa mig sjelf fortfor 

| denna férbiltring att, med obetydliga afbrott, tilltaga intill 

) sommaren 4824, da jag aterreste hem, betydligt forbattrad. 

For att fortsitta hvad som bérjat si lofvande, begag— 

| nade jag ridning hemma pa landet, och denna rorelse utéf- 

} yade en sa valgérande och upplifvande verkan pa huden, att 
} denna alltid hade en behaglig virme och i allmanhet var fuk— 
| tig af utdunstningen, anda ned till taspetsarne; och harunder 
férbittrades bréstet, tilltogo krafterna och ékades matlusten. 
Féljande vinter tillbragte jag ater i sédra Europa; samt ater— 

) tog under sommaren 41822 min ridning hemma, — hyarun— 
| der jag mer och mer férbiattrades. Genom denna ridning 
} framkallades hudens verksamhet till den grad, att jag bestin— 
| digt hade fétterna varma, och icke en ging kinde ndgot obe— 
hag eller skada afven af betydligare temperatur—forindringar ; 
lika litet brydde jag mig om regn, ehuru jag naturligtvis all— 

tid iakttog den férsigtighet, att ombyta de vata kliderna da 
jag aterkom fran ridten. Krafterna tilltogo betydligt under 

detta lefnadssitt, hvilket — i forening med tvattningar, frot— 

teringar och andra medel — med den basta framgdng fort— 
sattes under hela den stringa vintern 14822—4825. Min 
helsa fortfor derefter att vara ganska god under de féljande 
nio dren; men 4854 bérjade den anyo att férsimras, och naé— 
gra bréstkrampor af misstinkt karakter visade sig da ater. 
Jag tog da dnyo min tillflykt till sjéresor, ridning och bad, 
hvilka icke heller denna gang férfelade sin yerkan. I samma 
forhallande som hudens varme och utdunstning tilltogo, for 
biattrades sdledes afven denna ging mitt helsotillstand. 

Da jag salunda soker att papeka firdelarne af att un— 
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derhalla en sund budverksamhet, ar det ingalunda min me— 
ning att fran denna enda omstindighet harleda alla fér helsan 
vilgérande verkningar. All inom den djuriska organismen 
dir sd vil inrittadt, att — sisom jag redan flere ganger haft 
tillfille att anmairka — det icke ar méjligt att genom pas— 
sande medel stirka ett organ eller en funktion, utan att de 
alla deraf hafva mer eller mindre nytta; och de 4tskillige de- 
larne sta till hyarandra i ett s4 innerligt sammanhang, att yi 
nodvindigt maste genomga dem alla, for att fullstandigt kun— 
na beskrifya en endas verksamhet och sympathier. Haraf in— 
ser man oriktigheten i deras pastdende, hvilka vilja finna kal— 
lan och uppkomsten till alla méjliga sjukdomar i hyilket en— 
skildt organ som helst. Det dr val sannt, att négra funktio— 
ner dro af en langt stérre vigt an andra, och att deras oord— 
ningar saledes utofva ett storre inflytande pa _helsotillstandet 
i det hela; men ingen menniska, som kainner menniskokrop— 
pens byggnad och delarnes inbérdes forhallande, eller har iakt- 
tagit sjukdoms—fenomenerna, kan finna sig tillfredsstalld med 
en sd ensidig férklaring. Magen, tarmkanalen, lefyern och 
nerysystemet hafva hvar sina patroner, som framstallt den 
ena eller andra af dessa delar sisom den stora kiallan till allt 
menskligt elaénde. Hvar och en har genom sjukdomshistorier 
och kurer sokt ddagalagga sin liaras foretride framfér alla an— 
dra; och alla dessa systemer hafva, det ena efter det andra, 
visat sin fértrafflighet, da alla andra varit forgifyes forsdkta. 

Men langt ifran att ytterligare tala till forman fér en sadan 

ensidig dsigt, liira oss just dessa fakta — sedda i sin ratta 

dager — motsatsen, och visa att det praktiska behandlings- 

sitt, som krénes med den biista framgang, maste grunda sig 

pa ett noggrannt iakttagande af al/a funktioner, och derefter 

bestiimma lakemedlen; det ar saledes stor anledning att for— 

moda, att den som hirleder alla sjukdomar fran magen, lef— 

vern eller nerverna, 4tminstone lika ofta tager fel, som han 

triffar det ratta. 
Nir jag derfore siger att en uppmirksam vard om hu- 

den air af vigt for belsans bevarande och atervinnande, ar det 
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min mening att framstilla den vil sasom ett vigtigt, men in— 

_galunda sisom det enda yillkoret for detta andamal; och jag 

forbiser hirvid icke att de medel, som tjena att starka hudens 

‘funktioner, mangen géng forma att utritta detta just genom 

deras derjemte skeende inverkan pa andra organer och funk— 

tioner. SAlunda iir en sjéresa nyttig vid lungsjukdomar, icke 

endast derigenom, att de acklingar och krikningar, som gerna 

Atflja den, framkalla ett vilgérande tillopp af blodet fran de 

inre delarne mot ytan; utan ock genom den jemna och stadi— 

ga skakning, hvari kroppen kommer genom fartygets rorelser, 

— hvilken ir siirdeles nyttig di organismen dr i etl forsva— 

gadt tillstand, och da hvarje annan rérelse skulle besvara an- 

dedragten och fororsaka matthet; — samt genom den rena, 

friska och stirkande sjéluften, som dr af en odndlig vigt ¥ 
alla sjukdomar, och framfér allt da lungorna aro angripna. 

Man ma derfore icke tro att det ar tillrickligt att sorja for 
huden, utan att behéfva vara uppmiarksam pa de andra orga— 

nerna. Detta skulle vara ett férderfligt missforstand. Hudens 

yard maste endast betraktas sisom en, ehuru ganska vigtig 

del af helso— och sjuk—varden; och dess botande kraft beror 

ofta, till en icke ringa grad, pa den omsorg, som anvandes att 
understédja dess verkningar genom en noggrann uppmark— 

samhet pa de ifriga kroppsdelarnes behof. 
Jag har ofta varit i tillfalle att anmirka det kraftiga in— 

flytande, som en af naturen framkallad fri hudutdustning ager 
att bota magsyra och befordra matsmaltningen; och sikert ar 

att syrebildningen ar mest 6fvervigande, di hudverksamheten 
ar som syagast. Denna erfarenhet har foranledt mig att fore— 
skrifva ett ymnigt bruk af ljumma bad och angbad emot 

stenplagor och andra sjukdomar, som hafva sin uppkomst 
fran ett dfvermatt af syre, — och jag har sett mycken nylta 
deraf. Pa detta kan ock tillimpas en anmirkning i Lord By- 
ron’s dagbok (fér den 28:de Mars 1844), der han anfor, att 

han, efter att forut befunnit sig ganska illa, »kinde sig langt 
»biittre efter att brottats med Jackson, ad sudorem *)s» och 

*) till dess svetten utbrutit. 
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tilligger att »ju stérre mattheten var, desto bittre yar hans 
»lynne under den Ofriga delen af dagen»; och detta var just 
under en tid, d& hans favoritmedel: AterhAllsamhet och soda— 
vatten, icke ville hjelpa. 

Dessa resultater synas bestyrka Donné’s Asigt, att det i 
friska tillstandet afs6ndras en sur vitska fran hela hudytan, 
medan det slem, som afséndras i naringskanalen, 6fver allt, 
utom i sjelfva magen, ar af alkalisk natur. Jag har, som sagdt 
dir, ganska ofta sett att magsyra forbiattrats under bruk af 
varma bad, hvilka befordra en fri hudutdunstuing, isynner— 
het hos sddane personer, som hafva anlag fr gikt; och 4 an— 
dra sidan har jag hort de flesta klaga éfver denna syrebild— 
ning fram emot slutet af hésten, d4 den kallare yaderleken 

borjat forminska hudutdunstningen och rubba blodomloppets 
jemnvigt. Da dessa iakttagelser betraktas i sin riatta dager, 
bidraga de mycket till att bekrafta riktigheten af Donné’s 
dsigter. Forhallandet ir emedlertid icke annu klart utredt, 
men dess vigt gér det virdigt en omsorgsfull undersdkning. 

Ibland de 6friga yttre potenser, som inverka pa huden, 
ar dnnu en som férfjenar att naémnas, emedan den ar af stér— 
sta vigt for en frisk och kraftig verksamhet hos detta organ, 

—nemligen sol-djuset. De personer som vistas i grufvor, 
hergs-grottor eller andra mérka halor, eller bo vid tranga, 
instiingda gator, dit solstralarne aldrig kunna framtranga, och 
hvilka derfore sallan dro utsatte for deras upplifyande inver— 
kan, hafva en blek och slapp hud, som star i en skarp mot— 

sats till den friska rodnad man i allmainhet finner hos landt— 
bor och andra personer, som mycket vistas i fria luften. Man 
kan niistan igenkiinna dem som bo i stérre stider, pd den 
Jjusa farg och fina hud, som yanligen utmarker dem, som vi— 
stas mycket inne. Denna olikhet tillskrifves till en del visser— 

ligen luften, i hvars sammansittning huden synes frambringa 

férandringar, likartade dem som andedragten orsakar i lun— 
gorna; men ganska mycket maste ocksa tillskrifvas sjelfva sol— 

ljuset. Till och med vaxterna blifva bleka, vissnade och svaga 

i mérkret, och likasdé hafva de menniskor, som arbeta om nat- 
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terna och sofva om dagarne, aldrig det kraftiga och friska ut- 

seende, som utmiirker den val fédda dagsverkaren. Den 

smutsiga blekhet och det helt och hallet fértryckta utseende, 
som man finner hos den fattiga befolkningen vid mérka och 
tringa grinder i stora och folkrika stader, ddagaligga néd— 
vindigheten af att Jemna mera uppmarksamhet at naturens 
fordringar, én man nu i allmanhet gor, vid anlaggandet af nya 
gator och fabriker, samt anskaffande af lekplatser for ung— 
domen. 

Med hansyn till hudens omvardnad ar slutligen ock att 
miirka, att den ar ett wppsugande (absorberande) organ, och 
siledes i stand att upptaga skadliga och giftiga émnen, med 
hvilka den kommer i beréring. Pa detta sitt ar det som 
en stor del sjukdoms—smittor inverka, och flere giftiga, till 
exempel metalliska angor upptagas ur den luft, i hvilken flere 
slags handtverkare nédsakas uppehilla sig. Fuktigheten i luf— 
ten dkar de uppsugande karlens verksamhet och féljaktligen 
faran af dylika inflytelser, hvaremot 4 andra sidan torr luft 
minskar uppsugningen. Derfire ser man ofta smittosamma 
sjukdomar upphéra, eller 4tminstone aftaga, da luften blir 
mycket torr och het. Likaledes ir man mest blottstalld for 

smitta och andra inverkningar af férskimd luft, d& man ar 
fastande, emedan uppsugningen da dr som yerksammast. Der— 
fore brukar man icke gerna blottstiilla sj6folk for mist och dim— 
ma, isynnerhet i de varma luftstrecken, innan de fatt frukost. 

Deremot hindras eller forsvagas smittimnens inverkan genom 
allt som férminskar hudens uppsugning, och pa detta satt 
maste man sannolikt férklara (i hindelse det ar sannt, som 
man pastar), att personer, som mycket handtera olja och feta 
admnen, icke sa Jatt angripas af pesten. 

Om man siledes nédgas blottstilla sig for en luft, som 
ar uppfylld med osunda och giftiga dunster, si bor man be- 
gagna sig af sadana skyddsmedel, hvarigenom hudens utdunst— 
ning hilles i en liflig verksamhet, och uppsugningen saledes 
aterhalles sd mycket som méjligt. Hiartill tjena férniimligast 
god och nirande foda, dugtig rérelse, muntert sinne, flanell- 
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klider som flitigt bora ombytas, gnidning af kroppsytan och i 
allmanhet tillricklig virme. Herdarne i den Romerska Cam— 
pagnan och de Grekiska Marsklinderna ga till och med midt 
i sommaren klidde i farskinn. Samma reglor gilla ock nar 
man icke kan undyika att vistas i nairheten af personer, som 
lida af smittosamma sjukdomar. 

FEMTE KAPITLET. 

Om Muskelsystemet. 

Efter att sdlunda hafva undersékt hudens natur och 
bestimmelse, vilja vinu vidare 6fverga till betraktelsen af det 
vigtiga system af organer, som ligger nastan omedelbart un— 
der densamma, nemligen Musklerna, om hyilka man i allmaén— 

het har langt mindre kinnedom, an om de flesta andra delar 
af kroppen, ehuru de dro i en oafbruten verksamhet, sa lange 
vi dro vakna, och oaktadt vi dem forutan icke dro i stand att 

géra den obetydligaste rérelse. Da en nirmare betraktelse af 
muskel—systemet naturligtvis leder till wtveckling af de grund— 
satser, pa hvilka reglorna for en férnuftig kroppsrorelse béra 
grunda sig, bér detta amne utan tvifvel vara af intresse for 
hyarje lisare i allmanhet, och isynnerhet for dem, som i egen— 

skap af féraldrar eller larare sysselsitta sig med ungdomens 

uppfostran. 
Musklerna aro de fran hvarandra Atskiljde fasta bundtar 

eller knippen af kétt-trddar, dem man ser pa djuren, sd snart 

man borttagit huden och det derunder liggande fettet; det ar 

de som utgéra den réda, kéttaktiga delen a kéttmat, och sa— 

ledes lirer val hvar och en kinna till dem, ehuru mangen 

kanske aldrig hort dem benimnas med deras_ veteuskapliga 

eller generiska namn. 
Hvarje muskel eller serskildt knippe af kottmassa ar 

sammansatt af otaliga fina fibrer eller tradar, af hyilka hvar 
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och en ar Atskiljd ifran, men likval lésligen forenad med de 
andra, genom en hinna af cellvaf, bvilken likasom en slida 

omgifver hyar och en af dem, men dr sa tunn, att den icke 

déljer fibrens farg, eller ens faller i 6gonen, om man icke ser— 

skildt séker efter den. Hyarje muskel ar vidare atskiljd fran 
de kringliggande musklerna genom tjockare lager eller slidor, 
likaledes bestdende af samma vafnad som den, hvilken omgif— 
ver de enkla fibrerna; och denna innehaller i nagra celler fett, 

isynnerhet der mellanrummet mellan musklerna ar betydligt; 

haraf beror den sként rundade form, som lemmarne ega, hvar— 

emot de, i saknad af detta fett, skulle visa de strifva, skarpa 

och framskjutande konturer, dem vi understundom ega till— 
fille att se bos starka men magra personer. Denna_hinna, 
som sammanbinder musklerna, ar till sin vifnad s& lés, att 

musklerna hafva fulikomlig frihet att réra sig, sd linge lifvet 

fortfar, och med litthet lata skilja sig 4t efter déden, antingen 
med knifven eller blott genom cellvafvens borttagande. 

En muskel kan i allminhet indelas i tre delar, af hvilka 

den medlersta, kéttaktiga delen, som kallas dess buk, mest 

faller i 6gonen. De bada andra dro dess iindar, och benim— 

nas dess ursprung eller hufvud och fiste eller svans. Buken 
ar den stora, kéttaktiga delen, genom hvars fibrers samman— 
dragning eller forkortning de bada andarne bringas nirmare 
hyarandra, under det muskelbuken sjelf utvidgar sig ngot 
mot sidorna. Nir vi férséka att lyfta en tung vigt i handen, 
eller att 6fvervinna ett eller annat motstind, kan man tydligen 
se och kiénna att de muskler, som béja armen, blifva harda 
och styfva samt tydligt framsta till hela sin utstrickning, un— 
der det att deras andpunkter med kraft strifva att narma sig 
hyarandra och naturligtvis dervid draga de ben med sig, vid 



94 

hvilka de iiro fistade*) Om tyngden oférmodadt blir slagen 
ur handen, innan man far tid att motverka foljden deraf, sé 
sammandraga sig musklerna, hyilka icke nu langre hafya n4— 
got motstand att 6fvervinna, med hiftighet och kasta, likasom 
med en ryckning handen uppat. I allminhet frambringas de 
s. k. villkorliga — eller af viljan beroende — rérelserna der— 
igenom, att musklerna vid sin sammandragning verka p4 be- 
nen, hyilka utgéra deras fasta andpunkter, och forindra des— 
sas stallning till hvarandra; och derfére aro néstan de flesta 
muskler fistade med sitt ursprung vid ett ben, och med silt 
faste vid ett annat; den ena dndan, — ursprunget — fast— 
halles da orérlig, medan den andra, det mera rérliga fastet, 
genom den mellanliggande muskelbukens férkortning fores 
uppemot densamma. 

Da nu musklerna i allmiinhet dro fastade yid benen, sa 
kunde man mdjligen framkasta den fragan: huruledes ar det 
mojligt att benen, som jemforelsevis erbjuda en sd ringa yta, 
kunna Jemna tillraicklig plats for musklerna, som aro sa myc— 
ket stérre och dessutom ligga i flere lager 6fver hyarandra? 
Denna svarighet haifves genom tvenne medel: fdr det forsta 

iro andarne och de andra delar af benen, hyarpa muskler fa— 
sta sig, sa inraittade, att de hafva en stérre yta an den 6friga 

*) Benen i armen och handen jemte den stora muskel, 

som bodjer framarmen. 

. Maskelns ororliga ur- 
sprung eller Gfre anda 
(hufvud). , 
Dess medlersta del — 
buk. 

. Dess faste pa framar- 
men eller nedre anda 
(svans). 

. Dess senor. 
Axelleden, 
Armbigen. 
En tyngd, som handen 
haller. 

_ Nir nu muskelbuken — 6 — férkortas, nirmas punkten ¢ mot 

a; deryid béjes framarmen uppat och saledes upplyftes den 

tyngd, som handen hiller. 
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delen af benet, och bilda utvaxter eller utskott (processus ) 
just for att derigenom tillvigabringa ett stérre utrymme; och 

for det andra ga icke pa lingt niir alla en muskels kott—tra— 

dar till vidhaftnings—stallet pa benet, utan med fa undantag 
| sluta de sig, allt som de uttrida ur muskelbuken, i én hvit, 

glinsande sena, hvilken har Jangt mindre omfang iin muskeln, 
men iindock betydlig styrka, och faster sig vid benet. Dessa 

senor bidraga i hég grad till delarnes symmetri och skénhet, 

samt rérelsens frihet; man kan litt upptiicka och férfélja dem 
under huden pa handryggen, och ett exempel pa en mycket 

stark sena ser man vid hilen, der man litt och tydligt kanner 

den s&kallade Achilles-senan. Afven i arm— och kni—vecket 
kiinna vi likaledes senor, som spinnas niir man béjer arm- 
eller kné—leden. Det gifves ndgra muskler som icke fasta sig 
vid benen med mera iin sin ena anda, och andra som icke 

med nagondera andan aro fistade vid ben, samt slutligen na- 
gra muskler som icke hafva senor. De muskler som omgifva 

égonbrynen, munnen och strupen samt nagra af de andra 
naturliga 6ppningarne dro af denna beskaffenhet; hit hérer 

ock hjertat. Afyen ndgra af musklerna p& kroppen sakna 

senor, men dessa dro blott fa, och kunna betraktas som un- 

dantag fran den allmanna regeln. 
Hos menniskan och hos de flesta af de djur vi dagligen 

se, hafva musklerna en réd farg. Detta hirrér emedlertid en— 
dast fran det blod de innehalla; ty denna farg ar alldeles icke 
egendomlig for sjelfva muskeln, utan férsvinner da blodet ut- 
tvattas, utan att muskel—massan i Ofrigt lider ndgon fordin— 
dring. Hiiraf beror ocksd att musklernas firg fériindras med 
blodets, — ar mork, nar detta ar mérkt, blek och hvit, nar 
detta ar hvitt. Den fornamsta och mest utmiarkta egenskapen 
hos muskelfibrerna ar kontraktilitet, eller formdgan att for— 
kortas genom inverkan af en retelse (stimulus), och att dter 
slappas, ndr denne upphor att verka. . 

Den rigtning hvari kétt-tradarne ga, bestimmer afven 
riktningen af den bos muskeln framkallade rérelsen. I nagra 
muskler aro de niastan paralella, och verka saledes i en rit 
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linea; i andra liépa de snedt, och verka sfledes i en motsyva— 

rande rigtning, medan dénnu andra fro ordnade likasom i en 

pennfjider, hvarfére sddana muskler afven kallas fjader—lika 
(penniformes ). Nagra enskilda muskler bilda likasom en ela— 
stisk ring omkring de naturliga éppningarne, och samman— 
draga sig kring en gemensam medelpunkt, likasom éppningen 
af en pung, som sammandrages med eft band. Nir en muskel 
f6randrar sin rigtning, ar det alltid for att frambringa n4gon 
egendomlig art af rérelse. Vi se hiruppd mirkvardiga exem— 
pel pa flere stallen af kroppen; sdlunda ar en af underkakens 
muskler delad i tva atskiljda k6ttbukar, sinsemellan forenade 
medelst en tunn och stark sena, hyilken rérer sig i en slags 
trissa, som iir bildad endast for att mottaga den; ta rsrentie 

komma de bada delarne af muskeln att verka nastan under en 
rit vinkel emot hvarandra. En likartad inrattning ager ocksa 
rum med égats s. k. triss-muskel (Musculus trochlearis), 
och med atskilliga modifikationer pa annu flera stallen, t. ex. 
pa fingrarne och tarna. 

Musklernas hufvudbestimmelse ar tydligen att tjena som 
redskapar till att bringa i verkstallighet de af sjailen fattade 
beslut. Men samtidigt harmed bidraga de ock i hég grad att 
understédja manga andra vigtiga funktioner. Salunda be- 
frimjar musklernas sammandragning blodets lopp genom de 
finare karlen och de fran hjertat mest aflagsna kroppsdelarne, 

och férebygger derigenom blodets ansamling i mer an tillbér— 

lig mangd inom de inre organerna. Matsmiltningen, ande— 

drigten, afséndringarne, uppsugningen och naringen (repro— 

duktionen) befordras likaledes genom musklernas yerksamhet, 

hvilken saledes naturligtvis i hég grad maste bidraga till hela 

organismens helsa och viilbefinnande. Afven sinnets glada 

eller nedtryckta stamning beror till en stor del pa musklernas 

mer eller mindre andamilsenliga verksamhet, och saledes blir 

det af hégsta vigt att sdka faststalla nagra allminna grund— 

satser, hvarefter reglorna for en fornuftig kroppsrérelse kun— 

na bestaémmas. 
Det fdrsta villkoret for en sund och kraftig muskel— 
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verksamhet jir starka och friska muskelfibrer. I hvarje del af 
kroppen st& musklernas storlek och byggnad i forhallande till 

de anstriingningar, som af dem erfordras; och det ar en na— 

turlag, att en muskel, som ofta begagnas, inom en viss grins 

tillviixer i storlek och blifver i stand att verka med dkad kraft 

och hastighet; samt, 4 andra sidan, att en muskel, som endast 

litet begagnas, aftynar och férlorar sin kraft i samma forhal— 
lande. Da en muskel ar i verksamhet, dkas betydligt den blod-- 
massa som ldéper till densamma, och fdéljaktligen erhalla de 
muskler, som mest 6fvas, en starkare réd farg an de som 
mindre anydndas. Anledningen till detta férhallande inse vi 
latt, di vi erinra oss att det arteriella blodet ar en nédvandig 
stimulus for hvarje organ inom kroppen, och att dess mangd 
alltid star i forhallande till verksamhetens stérre eller mindre 
kraft och utstrickning. Nir saledes en eller annan del af 
kroppen icke erhaller den vanliga maingden af blod, forsvagas 
den mycket snart och férlorar sin verkningsformaga, afven om 
alla andra vilkor for dess verksamhet aro i tillbérlig ordning. 

Det ar likgiltighet for denna lag, som alstrar sa mycket 
elinde hos de unge arbetarne i fabrikerna, ja afven hos man— 

ga af de barn, som fro insatte i helpensioner. Under 6fver— 
drifvet arbete och langyarigt vistande i instiingda rum, i for— 
ening med klena eller otjenliga f6doimnen, férsvagas muskel— 
systemet och hindras i sin utveckling; och blodet, som férlo— 
rat sin kraft genom otillricklig niring och osund luft, blir 
icke lingre i stind att ersitta det som férbrukas, och att som 
sig vederbér stimulera Adrorna och neryerna, samt sdlunda 
inverka vackande p& musklerna. Hiraf blir matthet och 
slapphet till sjal och kropp en nédvandig féljd; och den olyck— 
lige ar ber6fvad alla andra upplifvande medel, an spirituésa 
drycker eller hetsande och daliga passioner. 

Under ungdomen skall icke allenast den forbrukade ma— 
terien ersittas, utan man miaste dessutom tillvagabringa ett 
Olvermatt af naring, hvilket kan tjena till kroppens. tillvixt. 
Om detta uraktlates, s& himmas utvecklingen af kroppens 
organer, hvilket sedan icke genom nagon slags behandling kan 

Combe’s Fystologi. if 
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ersittas, och silunda grundligeas sjukdomar, hvilka i framti- 
den férbittra lifvet.. Efter den noggranna kinnedom jag tagit 

om uppfostringsanstalterna, ar jag Ofyertygad att denna yigtiga 
punkt ofta forbises, isynnerhet i flickskolorna, emedan dessas 
férestindare icke hafva ndgot begrepp om att derigenom sker 
nigon skada, utan till och med berémma sig af att de hos 

eleverna kufva de sinnliga begiiren och befordra méattlighet i 
mat och dryck. Ungdomen behéfyer den basta och mest na— 

rande mat, samt borde aldrig sakna den. Tunn soppa, twa 
ginger urkokt k6tt samt nagot grénsaker och utspidd mjélk 
air icke tillraickligt till nairing for en ung, vixande organism. 
Kunna vi val efter en sadan diet férundra oss 6Ofver att man 
Stiindigt behéfver tillgripa maskmedel och barnpulfver, samt 

att flickorna detta oaktadt uppvaéxa klena, bleka och magra. 
Man’ ma icke tro att jag vill géra buken till afgud, utan min 
afsigt ar alldeles motsatt; och jag ar fullt 6fvertygad att det 
icke gifves nagot battre satt att uppna detta, an att gifva ung— 
domen en tillricklig, men icke allt for stor portion sund och 

nirande foda; intet tillfredsstiller biattre magen och fore— 

bygger dess bestindiga kraf, hvilket ar en lika vanlig, som 

bedréflig foljeslagare med en klen féda. Man betanke blott 

huru hastigt forut valfodda menniskor, vid skeppsbrott eller 

andra likartade hiindelser duka under for Jekamligt arbete, da 

de icke f& sin erforderliga féda; och man bor icke hafva na— 

gon svarighet att inse vigten af detta vilkor for muskelsyste— 

mets kraftiga verksamhet. 

Emedlertid fordras det langt mera iin blott muskelkraft 

att utfora en ordentlig, vilkorlig rérelse. Muskeln, om dn 

aldrig si stark och vilbildad, férblifver alldeles ordrlig tills 

den erfar nagon inverkan af den stimulus, som ar nédvandig 

att framkalla dess verksamhet och foéranleda dess samman— 

dragning, — och denna stimulus erhaller den af nerverna. 

Di vi skrifva, folja de muskler som réra fingrarne och fora 

pennan, helt och hallet var viljas bud, och i samma dgonblick 

viljan upphor, afstadnar afven rérelsen. Om viljan ar svag 

och obestamd, blifva afyen muskelrrelserna syaga och osiikra; 
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hyaremot, dA sjilens verksamhet ar stark och viljan fast, alla 

kroppens rorelser likaledes utmarka sig genom styrka, hastig- 

het och siikerhet. Under ett haftigt anfall af raseri. uppnar 

muskelkraften, afven hos en eljest svag person, en sa hég 

grad, att den blir nistan omojlig att styra. 

Af denna-beskrifning kan man inse, att till utforande 

af hvar och en vilkorlig rérelse erfordras: 4) Hjernan eller 

sjiillens organ, sisom ‘alan for viljan; 2) Nerverna, hyilka deda 

viljans beslut till musklerna; och 3) sjelfva Musklerna, genom 

hvilkas sammandragnings—firmaga rérelsen wéfores. Hiaral 

inser man afven hvarfére antalet och storleken af de nerver, 

som gi till en muskely icke sta iett direkt, férhallande till 

‘denna muskels storlek, utan ifven till olikheten, titheten och 

styrkan af de rorelser som erfordras af densamma, och hvar- 

fore ndgra sm& muskler, hyvilka brukas till manga samman- 

satta rérelser, aro férsedde med en st6érre mangd nerver, an 

andra som dro dubbelt stérre, men hvilka hafva enklare funk— 

tioner. 
Under i 6frigt lika omstindigheter star muskelkraften 

vanligen i direkt forhallande till muskelns storlek; men det 
intraffar ofta att det kan behéfvas en betydlig kraft pa sadana 

- stallen, der en stérre muskel—massa skulle vara obeqvam eller 
hinderlig f6r rérelsen. Vid sddana handelser forses muskeln 
med en stérre miingd nervtradar, hyilka genom fordkad sti- 
mulus ersitta hvad som brister i massa. Sdaluada beholva 
manga faglar en betydlig muskelkraft till deras langa och 
snabba flygt genom luften; och denna vinnes hufvudsakligen 

genom den mycket starka stimulus, som de sma musklerna 
emottaga af stora nerver, som endast i en hégst ringa grad 
éka tyngden; hvaremot den betydligt ékade tyngd, som néd- 
vandigt maste blifva en féljd, om den stérre kraften skulle 
astadkommas endast genom férékande af muskeltrddarnes 
massa, ovilkorligen skulle férsvara fagelns rorelse i luften och 
till stor del uppbafya den fordel, som den ékade kraften med- 
fort. Hos fiskarne deremot, hvilka utan anstringning kring— 
flyta i sitt element, besvirar icke massan, hvarfére afven deras 
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muskelkraft mera beror af muskelns omfAng, an af dess rike~ 

dom pa nervrér, — ett forhdllande, som inom hela den lef- 

vande naturen dr pa ett beundransvirdt sitt afpassadt efter 

hyarje djurs lefnadssitt och behof. 
Di den vilkorliga rérelsen beror lika mycket af nerver— 

nas inflytande, som af muskelkraften, sd ar det naturligt att 
allt som upphifver nery—verksamheten, gér all rérelse lika © 
omdjlig, som om sjelfva muskeltraédarne yore afskurna. Det 
ar ocksa en kind sak, att skador pa, eller sjukdomar i hjer— 
nan, hvarifran viljan utgar, ofta framkallar lamhet eller ofér— 

maga af muskelrérelse, ehuru sjelfva muskelsubstansen icke 

undergatt nagon forandring. Pa samma sitt upphafver sém— 
nen och s. k. sémn-medel all vilkorlig rérelse endast genom 
dess inflytande pi nervsystemet. Hetsiga drycker rubba s4— 
lunda ocksé muskelverksamheten, och detta endast genom de— 
ras rubbande inflytande pa hjernan. Hiaraf beror ocksa det 
forhallande, att stundom en halffull menniskas osakra ging 
och stammande tal égonblickligen kan upphéra vid nagot haf— 
tigt och plotsligt intryck pa sinnet, hvarvid hjernan Ater 
bringas till sitt naturliga tillstand, och den nerv—inflytelse, som 
fran densamma utgér till musklerna, sdlunda aterfar kraft och 
siikerhet. Af samma anledning upphor en muskel att verka — 
iifven om saval den som hjernan dro i fuHkomligt friskt till— 

stand — s& snart férbindelsen emellan dem afbrytes eller 

" upphafves genom stark sammantryckning eller genomskarning 

af den nery som férenar dem. 
Musklernas antal inom menniskokroppen utgOr mera an 

400, och de-bilda flera atskiljda lager 6fver hvarandra. Por 

alt lemna en forestiillning om deras yttersta lager, sadant det 

visar sig 4 kroppens framsida straxt under huden och sa stiart 

man borttagit densamma, bifoga vi har vidstéende tradsnitt. 

For att férsté verkningen af de olika musklerna, behofver 

man blott erinra sig, att indamalet med musklernas samman— 

dragning helt enkelt ir det, att bringa muskelns bada and- 

punkter och de delar, hvarvid de aro fastade, nirmare mot 

hvarandra, dock sa, att den mera rérliga punkten alltid drages 
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“ emot den fastare punkten. Nir 
sdlunda nick-muskeln (Musculus 
sternocleidomastoideus, se f. 9. 

A figuren) sammandrager sig, nair— 
ma sig dess indpunkter mot hvar— 
andra, och hufvudet, som har ar 

den jemforelsevis mest rérliga 
punkten, drages harvid nedat och 

béjes, nar blott den ena sidans 
muskel verkar, till denna sida. 

Detta ar ganska litt att iakttaga 
hos lefvande personer, emedan 
denna muskel ligger mycket tyd— 
lig pa framsidan af halsen. Da 
den starka, raka muskeln (M. 

rectus femoris, se b. a fig.) fram— 

pa laret kraftigt sammandrages, 
sisom da man vill sparka framat, 

strifvar likaledes dess nedre én— 
da, som ar fastad vid kniskalen 

och skenbenet, att niarma sig till 
dess 6fre, jemfirelsevis fasta anda, 

och utstricker salunda det forut 
i _ béjda nederbenet och drager det 

starkt framat. Samma forballande eger afven rum vid gaende. 
Nir skrdddar-muskeln (M. Sartorius, se c.  fig.), hyilken 
ligger snedt 6fver larets frimre och inre sida, sammandrages, 
sker benets rérelser icke lingre i en rat linea, utan sa att det 
kommer tyiirs 6fver det andra benet och antager samma still— 

ning som hos en skriddare, da han sitter pa sitt bord och 

arbetar; — hvaraf ocks4 muskelns namn. =~ 

En annan art af muskelyerkan uppkommer da in den 
ena, in den andra, an bada andarne af muskeln iro fasta 

punkter, sasom hindelsen ar med raka bukmuskeln (M. rec- 

tus abdominis, se i 4 fig.). Nir dess nedre iinda ar fast, bé— 
jer denna muskel kroppen framat och drager bréstkorgens ben 
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nedat; nir deremot — hvilket likval mera sillan ar bandel— 

sen — dess nedre iinda air den jemforelsevis rérligare punk— 
ten, drages bickenet uppdt och framat; och nér bida andarne 
dro orérliga, blir verkan af muskelns sammandragning en 
tryckning pa bukhalan for att forminska densamma, hyaryid 
muskeln saledes icke allenast bidrager till de naturliga uttém— 
ningarne, utan ock till andedragten. 

. Man kan icke betrakta hela denna inrittning utan be- 
undran fér den vishet hyarmed hvarje verkan af ett organ ar 
beriknad. Nir bréstet utvidgas vid en djup inandning, trin— 
gas underlifvets inelfvor ned&t och framat fér att lemna plats 

at lungorna; nar luften ater utdrifves och brésthalan formin- 
skas, hvilket till en del verkstilles derigenom att de raka buk— 
musklerna draga refbenen nedat, trycka dessa muskler med 
detsamma pa underlifvets inelfvor och trénga dem inat och 
uppat. Detta kan hyar och en*latt iakttaga pa sig sjelf. Pa detta 
siitt utéfvas_en Jemn och stadig tryckning pa magen och tar— 
marna, hvilken ar af stor vigt, emedan matsmaltningen der— 
igenom understédjes, och derjemte tarmkanalens innehall 
framdrifves; och en anledning till den férstoppning hvaraf 
stillasittande personer sa ofta lida, ligger just i brist pa till- 

ricklig muskelrérelse. 
Efter féregadende forklaring bér man latt kunna forsta 

verkan af musklerna a, k., /.. som bija dfver— och underar— 

men, och afven bilda sig ett slags begrepp om de otaliga kom— 

binationer, som maste forekomma, for att de dfver 400 enkla 

musklerna skola kunna utfora alla kroppens rérelser. Vid 

nagra af de rérelser som vi utféra, sittas néstan alla musk— 

ler pa en gang i verksamhet, vid andra endast en storre eller 

mindre del af dem. Den samyerkan af musklerna, hyilken 

forekommer yid nistan hyarje vilkorlig rérelse, afven den enk— 

laste, och hvarférutan ingen befallning af viljan kan utfOras 

med ordning och eftertryck, beror endast pi muskelnervernas 

férdelning och sammanhang. Hvarje enkel fiber af hyar och 

en inuskel dir férsedd med nervéradar, och de olika fibrernas 

harmoniska verkan beror af den férbindelse mellan dem, hvil- 

aE eS ie eee 
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ken tillviigabringas af just dessa nervtradar. Di manga musk— 

ler i forening utfora en vigtig rorelse, finner man alltid att 

de iiro férsedde med och forenade genom grenar fran samma 

nerv-afdelning, emedan deras verkan eljest skulle komma att 

sakna enhet och harmoni. Salunda dro de muskler, som be- 

tiicka den éfversta delen af bréstet, bestimda till att i for— 
ening utféra armens vilkorliga rérelser och pa samma ging 

bréstets andedrigts—rérelser; men da detta ar tvenne skiljda 
akter, erfordras ocksa till deras verkstillande tvenne serskilda 

kombinationer af musklerna sinsemellan. De aro derfore sd 

som Charles Bell har visat, forsedde med tyenne afdelningar 

af nerver, af hyilka den ena leder de rérelser, som tillhéra an— 

dedrigten, den andra de rent vilkorliga rorelserna. Detta 
air den verkliga anledningen dertill, att samma muskel stun— 
dom erhiller nerver fran Q eller 3 olika hall, en omstandig— 
het som var alldeles oférklarlig och syntes helt och ballet 6f- 

verflédig, si linge denna grundsats anu icke var kind och 
alla nerver ansagos likartade. 

Nervernas inflytande pa musklerna kan upplysas genom 
annu flera exempel. Nir saledes stammen af en muskelnery 
retas medelst beréring af ett frammande foremal eller en elek— 
trisk gnista, sammandrager sig dgonblickligen den muskel, 
som erhaller grenar fran denna nervstam; men den rérelse 
som hiarvid uppkommer, saknar harmoni och siikerhet; sam— 
mandragningen liknar nastan de valdsamma ryckningar, som 
tillhéra kramp. Det ir sjilens och hjernans inflytande, riktigt 
fordeladt till hyarje enskild muskel, som ensamt kan framkalla 

de jemna och riitt utférda vilkorliga rérelserna, i motsats 
till de ojemna krampdragen. Man kan icke se ndgot mera 
underbart, an den ytterliga noggrannhet, hvarmed nervernas 
inflytande fordelas och afpassas efter en mingd olika’ forhal- 
landen yid afven de obetydligaste rérelser, isynnerhet nir 6f- 
ning 6kat och lattat krafternas kombination, Fér att icke 
nimna de sirdeles behagliga rérelserna vid dans, faktning och 
ridning, finna vi afven i den latthet och firdighet fyaried 
Musici, gravérer, bildhuggare, urmakare, taskspelare och an- 
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dra konstnirer och mekanici nyttja handen och fingrarne, ett 
exempel pa den héga grad, till hvilken muskelyerksamhe— 
ten kan bringas, fér uppndende af ett visst gifvet andamal; — 
hvilket dr desto mera férydnande, ju mera yi betinke huru 

sammansatta de redskaper fro, med hyilka detta verkstilles, 
Da saélunda bade neryerna och muskelfibrerna hafva sin 

andel i rérelsen, si framkallas, genom ofverdrifyen yerksamhet, 

hos hvar och en af dem, olika féljder. 

Da nervernas verksamhet ar 6fvervigande,.antingen ge- 
nom ett eget anlag, eller genom for stark anstringning — 
hvilket icke ar sillsynt hos persouer med nervyést temperament 
— férsittas musklerna, med anledning af denna 6fyerdrifna 

retlighet, i en alltfor stark yerksamhet dfven vid helt obetyd— 
liga intryck; hiraf beror den hos hysteriska och nerysyaga 
fruntimmer sa vanliga benigenbeten for kramp afven vid sa 
obetydliga anledningar, att dessa knappast skulle hafya gjort 
nagot intryck pa enssédan menniska, som har en annorlunda 
beskaffad kropps—konstitution. Sadana personer hafya endast 
en obetydlig muskelkraft, utom vid de tillfallen da de aro t 
ett sjukligt, uppretadt tillstand, hvyarvid de deremot aro i stand 
till betydliga anstriingningar, som likval endast aro af korrt 
varaktighet, och hvarefter krafterna ater sjunka i samma f6r— 
hallande. Hafya deremot sjelfva musklerna 6fvervigten, sasom 
ofta intriffar hos manner med stark och athletisk kropps— 
bygenad, sa dr nervsystemet mangen gang fdrsléadt och foga 

mottagligt for intryck, och musklerna, hvilka af detsamma 
skulle vackas till verksambet, obenigna till den raska och lif— 
liga verksamhet, som atfoljer ett 6fvervigande nervsystem. 
Detta tillstind utmiirkes af en hig grad af styrka och uthal— 
lighet i kroppsligt arbete. 

En betydlig muskelkraft och liflig nervverksamhet aro 

siillan férenade hos samma person; men da de sammantraffa, 

hilda de den mest fullandade typ for alla slags muskelrérelser; 

och den som besitter dessa bada egenskaper ar saledes i till— 

fille att visa prof pa en kraft och yighet, som méaste synas 

otroliga for hyar och en som saknar den ena eller andra af 
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niimnde egenskaper. De lyckligaste kampar oth gladiatorer 

hos de gamle synas hafva haft att for sin 6fverligsenhet tacka 

en lycklig férening af dessa bida i hég grad utvecklade egen— 

skaper; och afven i vara tider finna vi ganska markliga exem— 

pel i detta afseende hos nagra af vara harlequiner, pajazzos, 

lindansare och konstridare, afvensom ock hos andra personer, 

som resa omkring fér att visa prof pa styrka och vighet ge— 

nom att balancera med hjul, stegar och andra tunga kroppar 

pi hakan eller téinderna. Dessa sistnimnde konstnirer aro 1 

behof af en iinda till det otroliga griinsande sammandragnings— 

kraft i underkaikens och halsens sma muskler. 

DA alla de olika musklerna hafva s& mycken likhet med 

hyarandra, ansig man linge att de afven hade en likartad 

funktion; och var derfére icke i stand att forklara hvarfore 

en muskel stundom erhiller grenar fran flere olika nervstam— 

mar. Men i nyare tider hafva Charles Bell’s och Mayos’s, 
Magendie’s, Bellingert’s och flere arbeten tydligen bevisat, att 
hyarje enkel nery vid dessa tillfallen har sin serskilda bestim— 

| melse, och att derigenom de enkla musklernas rérelser pa oli- 
_ ka siitt kombineras till erndéende af ett bestiimdt andamal; — 

och det ar just till dessa olika kombinationer, som de flera 
olika nerverna erfordras. Muskelnerverna bora icke férblan— 

das med dem som vi sett utbreda sig i huden, fér att géra 
denna till ett organ for kanseln; de forra aro nemligen be 
staimde till rérelse, men icke till kinsel, och deraf beror det 

forhillandet, att skurna sér eller andra skador i musklerna 

framkalla en obetydlig smiirta, jemforelsevis mot den smiirta, 

som framkallas af likartade skador pa huden. Trotthet ar en 
kansla, som harror fran en afdelning af muskelnerverna. 

Den regel att hyarje enkel funktion eger sin serskilda 
nervredskap, dr sa allmant giillande, att man till och med har 

anledning att betrakta muskelneryerna sisom i grunden sam— 
wansatta af tva slags nerver, som hafva hvar sin funktion, 

ehuru de éro omgifne af samma nervskida. Aran for denna 
upplackt tillhér Charles Bell. 1 sin skrift om nervsystemet 
soker han bevisa, att ett knippe af nerytradar 6fverférer vil- 
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jans befallning till muskeln och vécker denna till samman~ 
dragning, hvarvid ett annat knippe fortplantar ett eget intryck 
frin muskeln till hjernan, hvarigenom vi blifva i stand att 
beriikna den stimulus, som ir nédvindig att frambringa den 
muskelsammandragning, hvilken erfordras for hyarje serskildt 
indamal; och detta férhallande ar alldeles nédvandigt fér att 
kroppens rérelser m4 ritt kunna ordnas. Bell har visat att 
manga af de intryck, som man forut ansdg hafva sitt ursprung 
fran huden sésom organ for kanseln, egentligen bero pa den- 
na — sd att siga —- muskelkinsel, och alldeles icke uppfat- 
tas af huden utan muskelsammandragningens medyerkan. 

»Musklerna hafva» — siiger Bell — »tvA slag af nerver, 
yhvilket forut icke blifvit anmiarkt, emedan de i allmanhet dro 
»omgifna af samma beklaidnad, men 6fverallt der neryerna 
»framga dtskiljde hvar for sig — sisom omkring hufyudet — 
»finna vi att en kanselnerv och en rérelsenery fordelar sig i 
»hvarje muskel, och vi hafva anledning att antaga, att afven 
»de grenar af ryggmargsnerverna, som ga till muskler, afven— 
»ledes iro sammansatta af kansel— och rérelse—tradar». 

»Man har hittills antagit att en muskelnery endast hade 
»det aindamalet att utféra viljans befallning och vicka muskeln 
»till verksamhet, men detta forrader en mycket ofullstandig 
»férestillning om muskelsystemets saitt att verka; ty innan 

»muskelsystemet kan komma att sté under viljans inflytande, 
»maste det forutgd ett medvetande eller kunskap om muskelns 
»tillstand». 

»Nar vi sdlunda forutsitta att muskelns olika tillstand 
»nddvindigt maste af medvetandet uppfattas och inses for att 
»densamma skall kunna komma under yiljans styrelse, sa 
»framstiiller sig ganska naturligt den fragan, om den nery, 

»som bringar viljans bud till muskeln, ar i stand att i samma 
»dgonblick, som den utférer detta, afven fdra ett annat in— 

»tryck den motsatta viigen — fran muskeln till nerven? Af- 
»ven om Vi icke igde nagra anatomiska iakttagelser att stédja 

»yoss pa, borde redan vart férstind siiga oss att en och samma 

ynervtrad icke i samma 6gonblick kan leda tva rérelser i mot— 
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ysatta rigtningar, antingen rérelsen bestar i en dallring eller i 

yen strém af viitska». . 
»Jag antager derfére, att det erfordras tvenne serskilda 

| yslag af nerver till muskelkraftens forsiattande i full verksam— 

yhet, och att det siledes eger rum ett slags kretslopp mellan 
| »hjernan och muskeln; att en serskild nerv férer viljans be 
| yfallning till muskeln, men att denna nervy icke ager formaga 

patt till hjernan Aterfora nagot intryck, utan att detta utfores 
) »af en annan nervtréd, hvilken forhaller sig som en kiinsel- 
) »nerv och till medvetandet 6fverfor ett intryck af muskelns 

»tillstand; denna sednare nervy har deremot ingen verkan i 
prigtningen utat, fran hjernan till muskeln; och kan saledes 
»icke heller framkalla négon rérelse i muskeln, afven om den 
»retas» *), 

Detta medyetande om musklernas tillstand ar af stor 
vigt bade for menniskan och de andra djuren, emedan det ar 
af den derifran hemtade kunskapen som hyarje paféljande ré6= 
relse maste bestimmas, och graden af densamma afpassas efter 

den yerkan som dermed afses. Om vi icke egde férmagan af 
_ detta medvetande, skulle de fina och val afpassade rérelser 
som grayérens, malarens, bildhuggarens, mekanikerns o. fl. 

arbeten nédvindigt erfordra, vara alldeles lemnade till pris at 
slumpen, och en enda oriktig rérelse kunde forderfva flere 
manaders trigna arbeten, forutsatt att det verkligen ens kunde 

foretagas under sidana omstindigheter. Utan denna férmaga 
skulle menniskan icke heller kunna med 6fverliggning be- 
stimma den muskelkraft som vore henne nédig till de olika 
rérelserna, och sjelfva gangen skulle blifva osiker och vack= 
lande, emedan det icke funnes naégon harmoni emellan an— 
stringningen och motstindet.~ Om vi géra ett felsteg med 
foten, sd f6rlora vi jemnvigten, och hela kroppen erfar deraf 
en skakning; baruti se vi ett exempel pa hvad vi alltid skulle 
vara utsatta for, om vi icke hade muskelkanseln till var led— 
ning. D& vi, vid géende utfor en trappa, tro oss hafva ett 

*) Bell’s Anatomy Vol. II, sid. 572, (7:de upplagan), 
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trappsteg mera, ain det verkligen finns, s4 befinna vi oss un— 

gefiir i samma férfattning, som om -yi icke hade nigon mu~ 

skelkiinsel till ledning for att bestimma utstrickningen af den 
rérelse som vi férehafva; vilseledda af ett sAdant falskt intryck, 
gira vi da en rérelse, som illa passar fér tillfallet. Och lik— 
val, ehuru ofta vi iin skyddas fran dylika villfarelser af just 
denna maskelkansel, mirka vi s4 litet dess tillvaro, att vi forst 

efter moget Gfvervagande upptacka, att den nédvandigt maste 
forefinnas. 

Vid tuggningen af maten, vid égats vaindande mof det 
féremal som vi vilja betrakta, vid handens lyftande fill mun— 
nen, med ett ord vid hvarje vilkorlig muskelrérelse, ar det 

muskelkanseln som leder oss att berakna anstringningen efter 
det molstand vi hafva att 6fvervinna; och om denna harmoni 

tir rubbad genom sjukdom, inse vi f6rst raitt huru stor tjenst 
den gér oss. Darrningen i armen och handen hos drinkaren, 
hvilken hindrar honom att fora maten till munnen, visar oss 

iifven ett exempel pa hvad som dagligen skulle intraffa; om 
vi icke egde denna muskelkiinsel. ; 

Lif och nervverksamhet aro n6dvandiga vilkor fdr 

musklernas kraft. En muskel som verkar med en kraft af 
hundra skalpund skulle, sedan den blifvit skiljd fran kroppen, 

sénderslitas af en vigt pd tio skalpund. Detta enda faktum 

ar tillrackligt att gifva oss nagorlunda begrepp om i huru hég 
grad muskelsammandragningen beror pa andra orsaker dn 
kéttfibrernes byggnad; ty denna befinnes oféraéndrad annu naé— 
gon tid efter déden, och sedan férbindelsen med nerverna 

upphért — och likval, huru obetydlig ar icke den kraft hvar— 

med muskeln da gér motstand! 
Sedan den afsedda rérelsen ar utford medelst den genom 

nervinflytandet uppvickta sammandragningen af muskelfibrer— 

na, féljer hastigt en forslappning af muskeln, och derefter in— 

triider Ater en ny sammandragning, motsvarande det afsedda 

indamalet. Muskelverksamheten bestdr sdledes egentligen der- 

uti, att kéttfibrerna omvexlande sammandraga sig och slippa 

efter. Ett sadant tillstand, da muskelfibrerna alltid skulle vara 

| 

: 
; 
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- sammandragna, vore bade onaturligt och omojligt; derfore ar 

den mest tréttande muskelanstriingning som kan paliiggas en 

menniska, den att linge forblifva orérlig i en och samma 

| stillning. Den som icke gér sig nagot begrepp om detta, kan 

lillafventyrs anse det som en Jatt och behaglig tjenst, att un— 

| der en half dag sté som modell for en konstnar, sdsom en 

Apollo eller en Gladiator; men da ban forsdker det, finner 

han till sin forundran att stenbrytning och annat dylikt arbete 

| air litt och angenimt i jemférelse med detta. Vid det forra 

fallet iro de muskler, som bidraga till kroppsstallningens bi-— 

behillande, oupphérligt spinda, hvaremot i det sednare fallet 

intriffar den omyexlande rorelse, hvartill musklerna af natu- 

ren iiro bestimde. Vi kunna litt ofvertyga oss hirom, genom 

att forséka att under den korta tiden af tio minuter halla 

armen utstrackt i rat vinkel fran kroppen. Den hvars musk— 

ler, ifven om de dro vande vid anstrangningar, icke efter den- 

na tids férlopp dro émma af trétthet, kan gladja sig 6fver att 
vara vilsignad med en sirdeles kraftig och stark muskel— 

byggnad. 
b Denna sats forklarar litt den matthet, svaghet och for— 
stérande inflytelse pa helsan, hvilken oundvikligen blir en féljd, 
“dA en person tvingas att under nagon lingre tid halla sig i en 
och samma sfillning, eller inskrankes till en allt for ringa 
omvexling af rérelse; — hvarpa vi ofta se exempel vid uppfo— 
stran af barn och isynnerhet unga flickor. Omvexlande sam— 
mandragning och férslappning, eller med andra ord: 6fning af 
kroppens muskler ar det enda satt att befordra deras utveck— 

ling, och hvarigenom kroppslig kraft och styrka kan ernas. 
Men i stallet for att beframja en sidan ifning, forsitter det 
nu yanligen herrskande systemet for qvinnans uppfostran, 
kroppens flesta muskler i ett missgynnande forhallande, och 
gor deras 6fning nistan oméjlig. Ofverlemnad at sin egen 
tyngd skulle kroppen till félje af allmainna tyngdlagen falla 
till jorden, och bade da man sitter, star och gr, ar det en— 
dast genom musklernas yerksamhet som den halles uppratt. 
Men da vi inskriinka oss till en bestimd stiillning, t. ex. att 



410 

sitta uppritt pa en stol — eller hyad som dnnu varre ar, pA 
en bink utan ryggstid, hvilket bruk ar s4 vanligt i skolorna — 
dir det naturligt att detta mAste vara skadligt fr de muskler 
som uppratthalla ryggraden och kroppen, och hyilka derige~ 
nom komma i en fortfarande, i stallet for omyexlande sam— 
mandragning; hyvilket, sisom vi hafva sett, ar mera tréttande 
och firsvagande fér dem, iin stringt arbete. Unga flickor, 
som pa detta sitt hallas i stillhet flere timmar i sender hyarje 
dag, maste nédvandigt lida dervid, isynnerhet da de derjemte 
maste undvara de lekar och kroppsrérelser emellan och efter 
skoltimmarne, hvilka stirka gossarnes muskler och safta dem 
i stand att uthaérda detta tvang. Da musklerna sflunda for— 
svagas, komma barnen antingen att omarkligt och smaningom 
luta sig 4t den ena sidan, hvarvid ryggraden béjer sig; eller 
ocksa, di denna svaghet bérjar att mirkas, instangas de i styf— 
va och starka snorlif, i det man siker att genom stéd af jern 

och fiskben ersitta det stéd som kroppen, efter naturens be- 
stimmelse, skulle hafva af benen och musklerna. Den sjuke, 

som finner det lattare att pa detta satt halla sig smart (huf- 
vudanledningen hyarfére man gerna underkastar sig alla dessa 
plagor), glider sig 1 bérjan 6fver snérlifvet och tror, likasom 
dess uppfostrare, att det ar utomordentligt nyttigt. Men snart 
visa sig dess verkningar helt annorlunda, Samma brist pa 
omvexlande rérelse, som var den forsta orsaken till muskler— 

lernas forsvagande, blir nu aénnu stérre genom tryckningen af 
det tranga snérlifvet, som hindrar musklernas fria spel, och 
inom fa manader blifva de mera kraftlésa in nagonsin. Trots 
dessa bedréfliga féljder fortfar man andock pa samma_ satt; 
och afven under den korta tid som uppoffras till en prome— 
nad—tur — som endast kan sigas hafvya namn af motion — ar 
kroppen i allmiinhet lika orérlig som eljest, och endast be- 

nens muskler komma i yverksamhet. De naturliga foljderna 

af detta satt att ga tillviga, ar kroppens forsvagande, krok— 

ning af ryggraden, rubbad matsmiiltning och, med anledning 

af alla funktionernas minskade kraft, klen helsa i allmanhet; 

‘och likyal tilldta vi oss — medan vi silunda trottsa naturen 

ee 
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och dess lagar — att forundra oss Ofyer att kroppsfel och 

sjukdomar taga sa stark éfverhand bland fruntimmer! 
- Det skulle vara litt att bevisa, om s& erfordrades, att 

denna bild icke ir 6fverdrifven. Ett enda exempel, som med— 
delas af D:r Forbes, sisom anmiirkning vid en afhandling om 
den fysiska uppfostran af Dir Barlow i Bath, kan. vara till- 
rickligt. Efter att hafva anfért ett program fran en pensions— 

inriittning for flickor, hvaraf man ser att der endast var be- 

stiimd en timma om dagen till rérelse, hyilken bestod i en 
promenad arm i arm pa landsvagen, och det endast da vadret 
var yackert pa den dertiil faststiallda tiden, hvaremot nio tim— 
mar yoro bestémda’ till undervisning, och deraf tre och en 

half till lasning eller arbete efter eget bestaimmande, — till- 
ligger Dir Forbes: »att de praktiska foljderna af ett sadant, 
ynira nog otroligt férhallande, pa intet saitt dro 6fverdrifvet 
pskildrade i de féregdende bladen, torde tillrackligt inses af 
»fdljande faktum, som vi vaga siiga, litt skulle kunna bestyr— 
»kas med tusendetals likartade, blott man ville nirmare gran— 

»ska pensionerna inom landet, Vi besdkte nyligen « en stor 
stad en helpension, ¢ hviltken voro fyratio flickor, och vid 
ynoggrann och omsorgsfull undersdkning funno vi, att det 
»tcke fanns en enda bland dem som hade varit i pensionen 
vtod dr (och de fleste hade likvdl varit der sé linge), hvil- 
»ken icke var mer eller mindre sned! Derjemte voro de alla 
ysléa och hade en blek, gulaktig hy, hvilket hyar och en torde 
vhafva erfarit, hyilken nagon ging métt den mest. melankoli- 
»ska af alla processioner: — eleverna fran en helpension, un— 
»der deras spatserfird, Vi kunna likaledes, efter hvad vi sjelf- 
yve haft tillfalle att se, — och var erfarenhet har betydligt 
vomfing — pasta att knappast en enda ung flicka, isynner- 
whet af medelklassen, hvilken har varit i en helpension tvd 
veller tre dr, hemkommit med ofdrsvagad helsa; och sannin- 
»gen af detla pastaende torde kunna bekraftas af hvar och en 
»uppriktig fader, hvars dotter yariti en sddan inrittning» *). 

_ ’) Cyelopadia of Practical Medicin, article: Physical Edu- 
cation, Vol. [, sid. 689. 
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D:r Barlow anmiirker med riatta, att man i allminhet 
icke kan férebra férestindarne for dylika skolor likgiltighet 
fr deras elevers valfird; att de fleste af dem gira sin hégsta 
flit for att utbilda den ungdom, som dr dem anfértrodd; 60s 
att det endast iir af okunnighet, som de forfela det ratta sittet. 
Han kunde dfven hafva fistat uppmirksamheten p4 samma 
okunnighet hos /érdldrarne, som Astunda att s4 m4nga tim— 
mar om dagen skola anvindas pA larodmnen, for hvilka bar— 
nen ofta nog hvarken hafva smak eller anlag, och af hyilka 
ndgra knappt kunna sagas vara af nytta. Af en likadan okun- 
nighet brukade man vid en offentlig inrattning har i landet 
instinga de unga flickorna 7. skolsalen och de andra rummen 

under lektions-timmarne frdn November till Mars ménad, 
och tilldt intet buller eller stoy — med andra ord ingen egent— 
lig lekfrihet eller rérelse; — och fran November till April 
18350 till 1854 fingo de sillan, om nagonsin, tillatelse att 
gi ut, utom till kyrkan, emedan man fruktade for, typhus— 

feber; man kunde icke gerna p4 nagot mera eftertryckligt 
sitt hafva motarbetat naturéns lagar. Afven har var afsigten 
otvifvelaktigt god, men den utyig man tillgrep var alldeles 
otjenlig, och foljden blef att det uppkom mycken sjuklighet 
bland barnen. 

Carmicheli Dublin har redan i sitt berémda verk om 
skroflerna *), som utkom ar 1840, och som innehaller manga 
vigtiga praktiska sanningar, oaktadt det da blef emottaget med 
kéld och foga bekant, med mycken ifver fastat uppmarksam— 
heten pa de manga olyckor som blifva en féljd af en sadan 
uppfostran. Da han omtalar brist pa rérelse sisom orsak till 

skrofler, anfor han, att i S:t Thomas sockenskola sju flickor 
bland tjugufyra angrepos af denna sjukdom under den fore— 
gdende sommaren, till foljd deraf att deras vanliga kropps6f— 
ningar blifvit helt och hallet afbrutna, dels émedan deras lek— 
plats var 6fversvimmad genom mycket regn, dels emedan f6- 
restandarinnan hade erhallit befallning »att fortfarande halla 

*) Essay on the Nature of Scrofula. 
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barnen inne och sysselsiitta dem med deras skolbdcker». In— 

om kort tid efter att »denna harda och okloka befallning» var 

satt i verket, bérjade skrofler att visa sig och angrepo snart 

niira nog en tredjedel af alla eleverna, ehuru ingen af dem 

hade sjukdomen da hon kom till skolan, och det icke var na- 
got fel pa maten eller fanns nagon annan orsak hvarifrdn man- 
kunde hirleda dem. Carmichael tilligger att sex bland trettio 

 flickor i Bethesda—skolan i samma stad (Dublin), hvilkas féda 
yar den basta mijliga och hvilka voro fullkomligt friska da 
de kommo till skolan ledo afven mycket af skrofler under 

samma sommar., Hir var anledningen tydligen den, att det 

hyarken fanns négon gird ellerylekplats vid skolan, »sd ate 
»barnen voro tvungna att under lektimmarne antingen vara 
»t skolrummen, eller 2 sofkamrarne». ; 

Carmichel anfér annu flere exempel — rérande hyilka 

jag likval maste hanvisa till hans nyssnamnde skrift — pa 
huru manga onédiga lidanden som dnnu standigt bringas 6f— 

| ver tusendetals menniskor, genom de stillasittande och enfor— 

miga sysselsittningar, som under flere timmar i sender Alag— 
' gas dem i flere af vara skolor. Och jag instimmer fullkomligt 

med honom deruti, att det ar hég tid att en sund fysiologi 
séker att utrota dylika forvanda och skadliga bruk. Saledes 
kan man aldrig for hastigt bortskaffa bruket att lata eleverna, 
som lida redan af det lingvariga vistandet i instingd luft, 
derjemte afven sitta pa binkar utan ryggstéd, och sakna all 
omyexlande rérelse. Om ryggradens muskler stirktes genom 
en passande éfning — som likval s4 sillan faller pA deras 

} lott — och om sysselsittningarne i skolan vore omvexlande 
eller afbrutne af sma mellantider, hvarunder barnen kunde 
férdndra stallning och réra sig, s& skulle intet vara mera tjen— 
ligt att gifva en fri och smirt hallning, an just siten utan 
ryggstéd, emedan det muskelspel som dr nédvandigt for att 
bibehalla den uppriitta stallningen, skulle gifva dem kraft och 
liflighet; derfére kannes denna brist i mindre grad — och 
mangen ging alls icke — i smabarnsskolor, emedan man der 
drager forsorg om att skaffa barnen mera omyexlande rérelser. 

Combe’s Fysiolog?. 8 
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Den oro som man iakttager hos barnen efter den andra eller 
tredje skoltimman, visar att naturen behéfver ett kort uppe— 
hall till kroppsrérelser; och det lugn som féljer efter ett s4~ 
dant uppeball, tillkinnagifver tydligt att den forra oron lika 
mycket var orsakad af tritthet hos kroppen som sjalen. Detta 
ir i sjelfva verket detsamma, som vi erfara d& vi n4gon Jan— 
gre tid pa en ging maste sta pa benen eller sitta vid en pul- 
pet; vi blifva trotta af den bestindiga spinningen af samma 
muskler och kinna oss straxt upplifvade redan af att gé ett 
hvarf omkring rummet eller af hvilken annan fordndring som 
helst af stallningen. Hiaraf maste afven forklaras den trétthet 
som uppkommer af att ga i-bodar eller bese expositioner. Vi 
drifva omkring till dess musklerna slutligen blifva émma af 
den bestindigt likformiga rérelsen, och vi erfara en veder— 
qvickelse af att promenera, dansa 0. s. v. Samma trétthet 
erfar man ock i nackmusklerna efter att hafva sett en panto— 
mim eller annat skadespel som varar nagon lingre tid, eme— 
dan man dervid ofta haller hufvudet oafbrutet i samma stall- 
ning. Barn med spensliga lemmar, svaga muskler och stora 
hufvuden lida stundom mycket af att féras till kyrkan, der 
foraldrarne, for att visa tillbOrlig arebetygelse for stallets helgd, 

icke tilliter dem att'stédja hufvudet mot stolen eller mot den 

persons arm, hyilken sitter bredvid dem. 

Man borde siledes, i stillet for att anvanda sé manga 

timmar i sender pa lisning, géra ungdomens sysselsattninger 

omyexlande, och stundom afbryta dem med lifvande och star— 

kande kroppsrérelser, t. ex. sidana lekar som fordra vighet, 

och hvari flere kunna deltaga och hjelpa hvarandra, eller olika 

slags handarbeten hvartill fordras fardighet och klokbet, sasom 

snickeri eller svarfyeri eller ock tradgardsskétsel. Sadana 

kroppsrorelser aro att mycket foredraga framfor de hégtidliga 

processioner, som man sa ofta soker hjelpa sig med, och som 

blifva skadliga, emedan foraldrarne och lirarne dervid tro sig 

gira hvad de borde, ehuru de i sjelfva verket forsumma detta 

och endast gifva sig sken deraf. 2 

Vi hafva redan férut sett huru vigtigt sjilens och ner- 

{26 6h lh lL ee ee ee 
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yernas inflytande dr till yickande, underh4llande och ledande 

‘af musklernas verksamhet, och erfarenheten visar, att musk— 

lernas sammandragning blir besvirlig och svag i samma for— 

hallande som sjilen, hvilken styrer den, ar sl6 eller upptagen 

af andra sysselsittningar. De muntra sprang och omyexlande 

 rorelser, som iro sé utmiirkande for ungdomen bland alla 

djur — och icke minst for menniskan — och som pa en 
ging aro néjsamma och nyttiga, bevisa att kroppsrérelsen — 
for att motsvara naturens bestimmelse — bér vara férenad 
med ett gladt och muntert sinne, och att densamma, da detta 

vilkor saknas, egentligen blott jr en utflygt och icke medfér 
tiondedelen af de fordelar som eljest icke skulle uteblifvit. 
Den stérre frihet som gossar vanligen Atnjuta under sina fri— 
timmar, gér att de icke lida s& mycket af denna orsak, som 

flickorna, ehuru de likval icke heller g§ alldeles fria; och detta 
ar sa mycket mera oférsvarligt, som det sa latt kunde helt 
och hallet undvikas. Vid flere barnskolor som icke aga nagon 
serskild plats for lekar, ger det rum en skamlig forsumlighet 
med afseende pa den sd hégst nédvandiga, uppmuntrande och 
stirkande rérelsen i fria luften, till stor skada fér de stackars 

barn som der dro instingda. 
Hvar och en har siikert sett exempel pd huru mycket 

ett gladt och muntert sinne understédjer och befordrar mu— 
skelverksamheten; men da tillafventyrs icke hvar och en 
gjort sig tillrackligt reda for, hvarpé detta beror, sa vill jag 
derom tilligga énnu nigra anmarkningar. 

Hvar och en vet huru tréttsamt och trakigt det ar att 
drifva astad utan att forut hafva nagon afsigt att uppna, och 
huru litet starkande och upplifvande den spatserfird yanligen 
ar, hvilken man foretager utan hig, och endast fér att réra 
sig, i jemfGrelse med denna samma rérelse, dA den sker i en 
bestémd afsigt, for att utritta nagot som vi hafva intresse for. 
Skillnaden ar ingen annan an den, att musklerna i det férsta 
fallet maste arbeta utan det fullstindiga nervinflytande som 
naturen gjort till ett vilkor fér deras friska och kraftiga verk— 
samhet, hvaremot, i det sednare fallet, nervkraften ar i full 



416 

verksamhet och harmoni med dem. Harp4 heror det Afveu 
att lekar, botaniska och geologiska exkursioner, trédgirds— 
skétsel, svarfveri o. d. fortjena att mycket féredragas framfér 
andra afmitla rérelser. Hvarje slags ungdomlig lek och me- 
kaniskt arbete underhaller och lifvar sinnet och sysselsitter 
ifven derjemte kroppen; och musklerna, som sdlunda férsittas 
i en stillning, som ar gynnande for frisk och nyttig rérelse, 
uthirda utan alt tréttna, en sd linge fortfarande verksambet, 
att den skulle hafva uttémt deras yttersta krafter, om samma 
tid varit anvand till en spatserfard utan annan afsigt an att 
rora sig. 

Den elastiska gangen, det stralande égat och den blom— 
strande ansigtsfargen, som man finner hos de menniskor som 
iro i en sddan liflig rérelse, bildar en skarp motsats till den 
andefattiga och nistan liflésa tafla som manga skol—proces— 
sioner erbjuda; och resultaterna med afseende pa helsan och 
verksamheten dro icke mindre olika. Ja nervernas inverkan 
pa musklerna har sa mycken kraft, att det funnits tillfallen da 
haftiga sinnesrérelser 6gonblickligen atergifvit lif och kraft at 
fOrlamade Jemmar. Detta har skett under sjéslag, yid sjénéd 
och eldsvador; och man ser hiaraf huru nédvandigt det ar att 

sjilen underhalles och sysselsittes tillika med musklerna. 

Mangen menniska, som kanner sig nara att storta af trétthet 
efter en blott mekanisk promenad, skall icke hafva nagon sya— 

righet att straxt derefter uthirda en betydligt langre fortsatt 

anstrangning eller annan rérelse, som har intresse fér honom. 
Det ar derfére orimligt att pasta — sdsom. man ofta gor — 

att rérelse icke ar till ndgon nytta, ehuru man i sjelfva yer— 
ket icke férsékt nagon tjenlig rérelse. 

Det ir val bekant att kraften att uthairda kroppsan— 

striingningar, hos soldater dkas till en f6runderlig grad genom 
intryck pa sinnet, sdsom af férfdljelse, strid eller seger. Sa— 
Junda voro soldaterna under Fransmannens atertdég fran 

Moskwa, modfilda och utmattade, si att de nastan sjénko 
till jorden af anstraéngning och kéld, sa lange ingen fiende var 
i granskapet; men sd snart de Ryska kanonerna bérjade dana 
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for deras dron, eller fiendernas bajonetter blankte, syntes ett 

nytt lif dter genomstrémma dem, och de svingde med kraft 

de yapen, som de fdr nagra égonblick sedan knappast for— 

madde att sliipa med sig utefter marken. Men sa snart fien- 

den var tillbakaslagen och den stimulus upphért, hvilken ge- 

nom nerverna yerkat lifvande pd musklerna, atervainde straxt 

mattheten. Likaledes yttrar D:r Sparrman, efter att hafva 

beskrifvit de faror och médor som han och hans sillskap mast 

utharda under deras resor pd Cap, — »men hvad som annu 

ystir fér mig nistan som ett underverk ar, att sd snart vi 

yfingo éga pa vildbrddet, upphérde all denna matthet i ett 

vdgonblick». Detta resultat ar, enligt nyss anforde grund— 

sats, fullkomligen naturligt, och star i full dfverensstimmelse 

med hvad vi se hos jigare, bollspelare, skridskodkare och an— 

dra som, medan de befinna sig i en upplifvad sinnesstamning, 

aro i stand att uthirda en langt betydligare kroppsanstring- 

ning, an personer med starkare muskelbyggnad, hvilka icke 

sittas i rérelse af négon sddan kraftig nerv-stimulus. Jag 

har hért en sirdeles forstandig Ingenjér omtala den forva- 
ning, som landtminnen ofta yttrade éfver att se honom och 
hans féljeslagare fran staden, hvilka voro svagare byggde, lik— 
vail med mera latthet an de sjelfva utharda de anstrangnin— 

gar, som voro forbundne med att tillbringa en hel dag med 
uppmatuing af marken; »men», tillade han, »de forbisigo den 
»omstindigheten, att var sysselsittning satte sa val sjilen som 
»kroppen i rérelse, och gaf oss saledes en stimulus, som de 
»alldeles saknade, emedan de icke hade annat att géra, an att 

»bitrida oss med kroppsarbete, da sddant behdfdes for att 
»bira och utligga kedjorna o. s. v.» — Att samtala med en 
vin dr af samma anledning ett kraftigt medel mot tréttheten 
under en lang fotresa. 

Ett annat exempel i detta afseende aterfinna vi i be- 

riittelsen om en Engelsman, som ansdg sig sa klen, att han - 
icke kunde komma fran stillet, men som likval slutligen lit 
ofvertala sig af sina likare, att resa till Inverness for alt rad- 
friga en utmarkt likare — som likyal alls icke fanns till. 
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Férhoppningen om den trést han skulle fA af detta ljus i Nor— 
den, var en si stark stimulus, att patienten icke allenast kun—- 
de uthirda, utan afven draga nytta af de anstrangningar, som 
denna resa medforde; och hans forbittring 6fver att finna att 
det icke fanns nagon s&dan person i Inverness, och inse att 
man hade drifvit giéck med honom, hjelpte honom att utharda 
dterresan, sa att han yar niistan fullkomligt frisk d4 han 
dterkom. 

Man ma likval icke tro att en spatserfard, som blott 
foretages for sjelfva rérelsens skull, icke nagon gang kan vara 
nyttig. Om man ar genomtringd af den 6fvertygelse, att ré— 
relse ir nédvandig, och man ar villig till, eller rattare sagdt 
énskar att uppfylla denna fordran, s4 blir man redan genom 
denna omstindighet i stAnd att draga nytta deraf, emedan 
denna Onskan da blir en tillraécklig nerv—stimulus for att satta 
musklerna i tillbérlig verksamhet. Det ar blott di man spat— 
serar antingen af en blott pligtkansla eller efter en annans 
befallning, men emot sin egen 6nskan, som en sadan rérelse 
nistan alltid dr gagnlés. 

Af den naturbestiimmelse, i féljd hvaraf det fordras ett 

intryck fran sjalslifvet for att vicka och leda muskelverksam- 
heten, kunna vi inse huru andamalsenligt det ar att lara ung— 
domen att iakttaga och underséka egenskaperna hos de om— 
gifvande féremalen. Hiarigenom forvarfvar den medel till de 
angendmaste och mest nyttiga kroppsrérelser, hvilka tillika 

bidraga att utvidga kunskaperna och uppmuntra sinnet. Bo- 
tanikern, geologen och naturforskaren i allmainhet erfar under 
sina vandringar en glidje, som miangden af menniskor icke 
kan dela, emedan de icke liart sig att bruka sin iakttagelse— 
formaga. Denna fordel begagnar man sig af ganska allmant i 

Tyskland vid ungdomens uppfostran, Har i England har man 
afven borjat att i detta afseende fa 6gonen 6ppnade, och det 
anses just som en af uppgifterna for den niarvarande tidens 
barnauppfostran, att fylla denna brist. Man ma likval icke 
forestiilla sig att hvarje slags sjilsverksamhet kan gifva musk— 

lerna den behofliga stimulus, och att det under en spatserfard 

: 
4 
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kan vara lika nyttigt att liisa en bok eller spekulera ofver en 

filosofisk sats, som att leka, samla vixter eller hamra pa ste- 

narna. Detta skulle vara ett svart missforstand, ty vid sidana 

tillfallen ar det lif som uppvickes af nerverna, snarare till 
hinder iin till gagn for muskelverksamheten. En behaglig och 
icke anstriingande sjiilsverksamhet, sdsom den som atf6ljer ett 
litt samtal med en viin, ir deremot nyttigt derigenom att det 
utbreder en jemn och mild stimulus 6fver hela nerv—systemet; © 
och man kan faststilla sisom allmin regel, att hvar och en 
behaglig sysselsittning for sjilen, hvilken icke erfordrar nagon 
betydligare anstrangning af uppmarksamheten, dkar nyttan af 
muskelrorelse, hvaremot nervkraften, da sjilen ar fordjupad i 
lasning eller abstrakta spekulationer, likasom bortledes fran 
musklerna, emedan den till en alltfér stor del ar upptagen af 
hjernan. I samma forhallande blir ock viljan, som skall satta 
dem i rérelse, mindre stark, och rérelsen blir af den tréga, 
liflésa art, som jag férut fordémt sdsom niistan alldeles onyt— 
tig. For att rérelsen skall hafva négon verklig nytta maste, 
i de fall da sjilen ar allvarligt sysselsatt, vara harmont emel- 
lan den verkande kraften och den del som skall forséttas t 
rorelse, sd att viljan och musklerna pd samma tid komma 
till samma mdi; i annat fall blir verkan ofullstiindig. Den 
kraft, som utéfvas af starka muskler, hyilka siittas i verksam— 
het af en kraftfull vilja eller nervinflytande, ar langt betydli- 
gare, an nar detta inflytande ar svagt; och likasom menniskan 
icke dr dmnad att géra tva saker pd en ging, utan att egna 
hela sin kraft 4t den enda sak hyarmed hon ar sysselsatt, sa 
har den alltid mest utmirkt sig, som handlat i ndrmaste 6f- 
verensstammelse med denna lag. 

Det hinder mycket ofta att likaren, d& han forehiller 
personer, som vant sig vid ett orérligt och stillasittande lef- 
nadssatt, nodvandigheten af kroppsrérelse, far det svar, att 
dfven en helt kort promenad tréttar dem till den grad, att 
den fér flere dagar efterat gir dem oskickliga till all syssel— 
sittning, och att de aldrig befinna sig bittre, in da de hafva 
tillatelse att halla sig homma. Men om vi ska anledningen 
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till denna skenbara brist p& regelbundenhet i Skaparens lagar, 
skola vi nistan utan undantag finna, att sddana personer, i 
stillet for att bérja med den grad af anstringning, som mot— 
svarar deras férsvagade kroppstillsténd, hafya — i tanke att 
det icke fortjenade médan att g4 ut endast fér en kort stund 
— lvingat sina redan forut genom overksamheten férsyagade 
muskler, att géra en s4 ling promenad som endast kan ut— 
hardas af regelmissigt uppéfvade muskler. Genom denna 
okunnighet och otalighet kommer man saledes till den grad 
af anstriingning, hvilken alltid medfér matthet och syaghet, 
i stillet for den lagre grad, som ger dkade krafter; och eme- 
dan den foérra medfér hufvudvark och matthet, slutar man att 
denne sednare ocksa bor vara skadlig! Manga eljest fornuf— 
tiga personer bedraga sig sjelfva med dylika barnsliga och 
ytliga slutsatser, och det enda sitt, hvarigenom man kan lara 

folk att undga dessa fel, ar att utbreda kinnedom om de na— 
turlagar, till folje af hvilka kroppsrérelse bér utgéra en yig— 
tig del af en tindamalsenlig barna—uppfostran. 

Verkningarne af kroppsrérelser pa de organer som deraf 
forsattes i rérelse, dro hégst miirkvadrdiga och fortjena hela 

var uppmarksamhet. Da en eller annan kroppsdel forsattes 

i verksamhet, sker férbrukningen och ersattningen af materia 
— hvilken aldrig saknas i nagon del af en lefyande och frisk 
kropp — med G6kad raskhet och 1 passande férhallande till 

hyarandra. P& samma gang forsiittas fven adrorna och ner— 
verna i en 6kad verksamhet; det intraffar ett 6kadt tillopp 

af arterielt eller naérande blod, och nervkraften stegras. Da 
den aktiva rérelsen upphoér, minskas afyen den stérre kraft 

hyarmed lifsyttringarne framtradde, och adrorna och neryerna 
Aterga till sitt forra tillstand. 

Om rorelsen férnyas ofta och med passande mellantider, 
blir denna nervernas och adrornas raskare verksamhet mera 
varaktig och sjunker icke tillbaka pa samma laga standpunkt 
som forut. Néringen kommer dé alt 6fverstiga férbruknin— 

gen, och delen tilltager foljaktligen % omfdng, kraft och verk— 

samhet. Men om rorelsen fdrnyas alltfor ofta, eller drifves 

eS —————————— 
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alltfér langt, sd att den mattar och uttémmer delens lifskraf- 

ter, blir féljden motsatt: forbrukningen kommer dd att 6f- 

verstiga naringen, och deraf féljer fordust i omgang och kraft, 

i forening med en obehaglig kansla af matthet och trétthet. 
Da 4 andra sidan, kroppsrGrelse alldeles forsummas, slappas 
lifsfunktionerna af brist pa erforderlig stimulus; blodet till- 

- strémmar endast i ringa méingd till delen, och niringen och 
_krafterna aftaga i samma férhallande. Af denna anledning 

blir en lem som linge varit i overksamhet, svag och hop- 
skrumpen, och dess muskler fa en ovanlig blekhet och slapp- 
het, som star i en skarp motsats till den lifliga rodnad och 

fasta fyllighet, som finnes hos musklerna pa de lemmar som 
haft tillborlig Ofning. 

Redan yar kira ger oss en tillférlitlig upplysning om 
dessa férindringar, och kan derfére tjena oss som en fortratf— 

lig vagledare med afseende pa kroppsrérelser. Da musklernas 

rorelse forsummas, blir kroppen svag, trég och oskicklig till 
kraftiga anstréngningar, och alla funktioner blifva tréga. Da 
kroppsrérelse deremot féretages regelmessigt och i tillborligt 

forhallande, intraider en behaglig kansla af liflighet och val- 

befinnande, och vi kinna oss hagade for vara sysselsattningar, 

si vil andliga som lekamliga. Ofverdrifvas deremot kropps— 
rérelserna, sa blir féljden en pinsam trétthet och matthet, 
som icke forsvinner dé man kommer till hvila, och under en 
lang tid fortar s6mnen, Om man siledes t. ex. anstranger sig 
olver formaigan med att ga, sa kiinner man sig svag och kan 
ivke blifva upphvilad; om man lagger sig, kan man antiagen 
alls icke sofva eller ocks& vaknar man om morgonen, trott till 
kroppen och slapp till sjalen, eller ock far man en orolig sémn, 
till dess mattheten slutligen gAtt éfver, hvarefter man ater 
kan njuta vederqvickande sémn. 

Med denna framstallning af kroppsrérelsens verkan, i 
dess olika grader, for dgat, bér det vara litt att uppstalla all— 
mantgallande reglor for en fornuftig utveckling af muskel— 
systemet, och att forfolja de villfarelser, som hos mangen be- 
gagnas som en undflygt for lattjan, i det de pasta att rorelse 
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ir skadlig fér deras konstitution. Den andra graden af 
kroppsrérelse, eller den som genom ett tjenligt och regel— 
miissigt upprepande, uppeballer ndringen och lifskraften pé 
dess hégsta punkt, dr naturligtvis den som man énskar; men 
det matt af rérelse som svarar hiremot, miaste blifva olika 
allt efter individets konstitution och féregéende lefnadssatt. 
Det dr denna omstindighet som manga personer férbise, di 
de pasta att kroppsrorelse ar skadlig for dem. 

En menniska som ir yan att bvarje dag vara i rérelse, 
skall kinna sig stirkt af en fotresa pA en mils vig, under det 
att denna vaglingd forsvagar en annan, som icke dr yan vid 
att gi. Men i stillet for att hirifran hemta den slutsats — 
som likval sa ofta sker — att rorelse i fria luften ar for den 
sedaare skadlig, béra vi, bade enligt férnuft och erfarenhet 
antaga, att hans fel endast ligger deruti, att han har anstrangt 
sig Olver férmigan, och att han, for att upplifyas och starkas 
af rorelsen, borde hafva bérjat med en fjerdingsvag eller an— 
nu mindre, och sedan sé smaningom dkat vigens lingd, allt 
efter som musklerna stirktes af den ékade naringen. En 
person som legat 1 en svar feber, borjar under tillfriskningen 
med att ga fram och tillbaka i sitt rum fem till tio ganger 
om dagen, och stiger smaningom till tjugo eller trettio gan— 
ger, till dess han fatt tillrackligt krafter att utgé i fria Juften. 
Nar han da bérjar att g& ut, ar en promenad pa nagra fa 
minuter i bérjan tillrécklig for honom, men smaningom till— 
vaxer han 1 krafter och hull, och promenaden blir langre och 
lingre, till dess han slutligen uppnar sitt vanliga mal under 
friska tillstandet. Sadan dr naturens ordning; men manga 
stillasittande personer hafva icke nog talamod till denna Jang— 
samma 6fning; och da de lata Ofvertala sig att taga sig en 
motion, finna de det icke vardt att g6ra sig omak med att ga 
ut endast for en kort stund, och mena, att om en promenad 
pa en half fjerdingsvig air dem nyttig, sa bir en promenad 
pa en hel fjerdingsvig vara dinnu bittre; och niar de da miste 
lida for denna villfarelse, séka de éfyerskyla sin okunnighet 

med det pastaende, att kroppsrérelse i allmanhet icke passar 



125 

for dem! Och just de personer som uppstiilla sddana slut— 

satser, vilja anse sig beriittigade att le at Irlindaren som bru- 

kade befinna sig vil af att taga fem piller hvar afton, och deraf 
drog den slutsats, att han borde fullkomligt tillfriskna om han 
toge en hel matsked piller pa en gang, hvilket forsok nara nog 
kostade honom lifvet. 

. Af denna framstillning inhemtar man siledes: for det 

_ férsta, att kroppsrorelsen, for att vara nyttig, alltid bor af- 
_ passas efter individets krafter och konstitution, och icke ut— 

striickas éfver den punkt — hvilken man litt bor kunna in— 
hemta af erfarenheten — da forbrukningen af materia bérjar 
att dfverstiga nairingen, och matthet att intrada i stallet for 
okad kraft; for det andra, att den regelmessigt bér fornyas 

efter passande mellantider af stillhet, for att salunda under— 
halla den impuls, som muskelsystemets lifskrafter derigenom 
erhalla; och for det tredje, att det dr af den yttersta vigt, att 

en nerystimulus sittes i férbindelse med densamma. De som 
gi endast en gang hvar fjerde eller femte dag, iro stindigt 
i arbete utan att nagonsin vinna ndgot dermed; ty den dkade 

verksamhet som tillafventyrs frambringas af den sista rérel— 
sen, ar fullkomligt férsvunnen langt innan den féljande bér— 
jar; och hyad betraffar niaringens tillvaxt, s4 sker i detta af- 
seende inga framsteg. 

SJETTE KAPITLET. 

Om verkningatne af muskelrérelsen och reglorna for 
densamma. 

Vi hafva redan sett, att kroppsrérelse ar nédvindig for 
muskelsystemets helsa och kraft; men ainnu Aterstar att fér— 
Klara, huru den 6friga kroppen derigenom kan stirkas, och 
att uppgifva de omstindigheter man har att iakttaga i afse- 
ende pa sjelfya rérelsen, 
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Emedan menniskan af naturen dr bestémd till ett verk— 
samt lif, iro alla funktioner si inrittade, att de géra henne 
skicklig till denna bestémmelse, och de forsiggi aldrig med 
mera liflighet och kraft, an just da menniskans yttre stallning 
ir sidan, att den fordrar en regelmassig verksamhet af alla 
dess organer. Hyarje enskild funktion sammanhinger nem— 
ligen pa ett beundransviirdt satt, i sin verksambhet och i sina 
sympathier, med de 6frige (se sid. 400). Nir t. ex. muskel— 
systemet kommer i tillbérlig rérelse, intrader afyen férdékad 
verksamhet i dess 4dror och nerver, sdésom redan férut dr an— 

mirkt; muskelrérelsens verkan ar derf6re ingalunda inskrankt 
endast till sjelfva rérelseorganerna. De vigtigaste ddror i alla 
kroppens delar ligga latt omgifna af muskler, som bade skydda 
dem, och befordra deras verksamhet. Hyvarje sammandragning 

af musklerna utéfvar en tryckning pa 

adrorna och férminskar deras diameter; 

och da det i dem innehallna blod icke kan 
ga tillbaka emot blodstrémmen, drifves det 

i artererna frdén hjertat mot de yttre de- 
larne af kroppen, och i yenerna fran dessa 
till hjertat, med stérre kraft och hastighet 
in férut. Man skall littare forsta detta, 

da man kastar en blick pa narstéende teck— 
ning (efter Fyfe’s Anatomi). Bokstafverna 
A, B, C, D, E beteckna 6fverarmens musk- 

ler, och F, G, H, I, K, M, N framarmens 

forniimsta muskler, fastiin man icke ser 

dem i deras naturliga forhallande, emedaa 
det preparat efter hvilket teckningen ar 

gjord, varit torrt, och musklerna saledes 

blifvit mycket hoptorkade. De sma bok— 

stiifverna beteckna armens arterer, hyilkas 

hufvudstam ( Arterta brachialis ) vid arin— 

bogen synes dela sig i tvd grenar. Af dessa gar den ene 

( Arteria radialis) pa yttre sidan af underarmen emot tum— 

men, och det ar den, hvarpa man i allmanhet kaoner pul— 
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| sen; den andra (Arteria ulnaris) gar lings inre sidan af un~ 

| derarmen. 

I det naturliga tillstandet aro dessa adror under nastan 

| hela deras ging betickta och skyddade af de kringliggande 

musklerna. 1 kraft af detta lige kunna musklerna icke sam— 

mandraga sig utan att tillika trycka pé adrorna och drifva 
deras innehall framat; ty — som vi inhemtat i forra kapitlet 

-— musklerna utvidga sig till sidorna vid hvarje samman- 

dragning. Huru detta forhallande befordrar blodomloppet, 
derpa ser man ett tydligt exempel vid dderlatning pa armen. 
Nir blodet stadnar eller flyter |angsamt, plagar man sticka en 
kula eller en annan hard kropp i patientens band, och lata 
honom klamma den och réra pa fingrarna och handen. Nyt= 
tan af detta handgrepp beror helt simpelt derpa, att musk~ 

lerna di trycka pa de mellanliggande ddrorna, och saledes vid 

de besténdigt pa hvarannan féljande sammandragningarne 

drifva blodstr6mmen framat. Ja, muskelverksamheten ar en 

| af de krafter, som anvindas fér att astadkomma ett regel— 

| missigt blodomlopp. Nir derfére detta understéd af muskel- 

- yerksamheten saknas, sdsom det intréffar hos dem, som fér- 

summa kroppsrérelser, boérjar blodet strémma mindre fort, 

tills det slutligen med svarighet formar atervinda emot tyngd— 

lagen fran de nedersta delarne af kroppen. Saledes se vi dem, 
som lange sysselsatt sig med stillasittande arbeten, ofta lida 
af utvidgade vener eller s. k. Aderbrack och svullnade ben. 

Den kedja som sammanbinder alla funktioner inom den 
lefvande organismen, ar ingenstiides mera tydligt framstéende, 

an just i detta forhdllande emellan muskelvyerksamheten och 

blodomloppet. Musklerna behéfva arter-blod for att verka, 

och deras verksamhet befordrar ater i sin man blodets  till- 
lopp. Vid detta fordkade tillopp komma de delar, hvaruti det 
dger rum, att verka med stérre kraft och eftertryck; med den 

fordkade verksamheten f6ljer motsvarande forbrukning och 
afgang, och kroppens niaring star i férhallande hartill. For 
att ersitta blodet de sélunda férbrukade, niirande bestands— 
delarne, fordras en stérre méngd féda, och for att paminna oss 
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om detta behof, blir matlusten ékad och matsméaltningskraf— 
ten i samma man stegrad. De intagna néringsmedlen fér— 
vandlas hastigare till niaringssaft, och likaledes sker dennes 
insugning fran tarmkanalens yta och 6fverging i det allmanna 
kretsloppet med 6kad hastighet. For att siledes det férnyade 
blodet i lungorna ma hastigt och fullstandigt kunna undgé 
den forindring, hvarigenom det géres tjenligt till den djuriska 
kroppens niaring, blir andedrigten djupare och titare, hvarvid 
en stérre mingd luft atgir, och blodet strémmar hastigare 
genom lungorna dn forut; det pa detta satt fornyade och 
med naringsémne ater forsedda blodet gifver nu alla kroppens 
organer ny niring och kraft, och gér dem skickliga att vara 

redskap for den verksamhet, som pligternas uppfyllande for— 
drar af hvarje menniska. 

Betraktas saken fran denna synpunkt, si ar den 6kade 

hastighet, hvarmed andedragten och blodomloppet forsiggé 
under muskelanstrangningar, langt ifran att vara nagot att 
klaga 6fver — hvilket Jatt kunde falla oss in — i sjelfya ver— 
ket en valgérande anstalt af naturen, hyarigenom yi blifva i 
stand att fortsaitta anstrangningarne. Utan ett mer an vanligt 
hastigt tillopp af blod till den del, som ar i yerksamhet, skulle 
dess ddror och nerver komma att sakna den derfor nédvan— 
diga stimulus, och dess muskler upphéra att verka. Men om 

icke ddrorna lage sd emellan musklerna, att deras innehall 
nédvindigt maste drifvas hastigare fram genom den tryckning 
hvarje muskelsammandragning utofvar pa dem, skulle intet 
hastigare blodomlopp derigenom kunna frambringas; och 
blefve — 4 andra sidan — andedrigten icke paskyndad for 
att Astadkomma en hastigare forvandling af venblodet, alltef— 

ter som det kom till lungorna, skulle afven den nédiga stimu— 

lus uteblifva; ty blodet skulle annars vid detta tillfalle antin— 

gen stockas i lungorna och férorsaka déden, eller ga igenom 

dem utan att vara tillrickligt tillredt, och saledes langsam— 

mare, men icke mindre siikert géra slut pa lifvet. 

Som en slags ersiittning for bristen pa aktiv muskel— 

rérelse, begagna invanarne i de yarma ésterlanderna — stun— 

na tie cme ma 

_ 

i a eS 
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dom ocks4 svaga menniskor af den rikare klassen hos oss — 

en egen method (shampooing), som bestir i ett slags gnuge— 

ning af musklerna, hvars nyttiga verkningar kanna forklaras 
pd samma sitt, i det den nemligen befordrar blodets omlopp 

genom arterer och vener, och saledes ersitter den stimulus, 

som efter naturens bestimmelse skulle yinnas genom den ak— 
tiva muskelrérelsen. Hirp& beror ocksa denna methods yerk— 
samhet att fordela smiirtfria svulster, stirka svaga kroppsde— 

lar och bota gikt. 
Det jir en allmiin erfarenhet, att stillasittande menni- 

skor lida mycket af férstoppning och dermed férenade sjuk— 
domar. I det naturliga tillstandet framdrifves tarmkanalens 
inneball, dels genom successiva sammandragningar af de musk- 
Jer, som bilda underlifvets yiggar och skilja denna kavitet 
ifran bréstet, och dels genom sammandragningen af de mu- 
skelfibrer, som utgéra en betydlig del af tarmens egen vafnad. 
Men nar man tillbringar manga timmar om dagen i samma 
stillning, t. ex. sittande vid en pulpet, och icke tager nagon 
rérelse, kommer tarmkanalen nédvindigt att sakna den ena 

af dessa vigtiga krafter, och kan derfére icke med samma re— 

gelmassighet verka pa och framdrifva sitt inneball, som da 
den understidjes af musklernas verksamhet. Hiraf foljer en 
tréghet i funktionerna, som slutligen inga likemedel och 
knappt nagon forandring i dieten kan 6fvervinna, s& linge 
det stillasittande lefnadssittet fortsittes; men ocksd har kan 
man finna ett slags ersittning i den nyss omtalade manévern, 
idet man nemligen dagligen medelst en gnuggande rérelse 
trycker fram och tillbaka pa underlifvet, och saledes, fastin 
svagt, efterapar muskelverkningen. Svag matsmiiltning ir 
ocksé mycket allmian hos fruntimmer, emedan de ofta sakna 
rérelse. 

Hyilka skadliga f6ljder fér alla, bade sjilens och krop- 
pens funktioner, brist pé kroppsrérelse kan medféra, torde nu 

_ Jatt inses; ty de dro just motsatsen af, hyad yi hafva sett ut- 
gora fordelarne af en passande rérelse. Blodomloppet blir 
langsamt, isynnerhet i de yttersta ddrorna, emedan de sakna 
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tillbérlig stimulus; férbrukningen af fédosmnen blir barvid 
ringa, och de behdfva icke ofta férnyas; matlusten och mat 
smiltningen blifva derfére svaga; andedragten tung och ofull— 
stiindig, och blodet blir s4 illa beredt, att det icke genom sin 
fordelning till kroppens Atskilliga delar ar i stand att vacka 
dem till sund och kraftig verksamhet. 

Den tid som vailjes till kroppsrérelsen ar icke utan vigt 
i anseende till verkningarne. Fullkomligt friska menniskor 
kunna viilja nastan hvarje tid, utom straxt efter en stark mal— 
tid; men den, som icke dr stark, bér inskrinka de timmar d 
han tager sig rérelse, inom trangare gransor. For en menniska, 
som ar i sin fulla kraft, kan en god spatsertur pa landet fore 
frukosten vara synnerligen nyttig och uppmuntrande; d4 den— 
samma f6r en syag person deremot skulle yara mera skadlig 
in gagnelig, och medféra en trétthet, som skulle skada hans 

vilmaende for hela dagen. Manga lata bedraga sig af de ku— 
ranta poetiska loftalen éfver morgonens friskhet, och skada 
sin helsa da de om sommaren sdka helsan genom alltfor tidiga 
promenader, 

For att kunna vara nyttig, bor likval kroppsrérelsen fo— 
retagas endast da kroppen har tillbérlig kraft att utharda den. 
Detta ar vanligen handelsen tva, fyra eller fem timmar efter 
en icke for stark maltid, och derfére air formiddagen den ba— 

sta tiden. Uppskjutes den for lange efter maltiden, sa att 

den tomhet,-som uppkommer af brist pa féda, ater bérjar in— 
trida, si uttommer den snarare, in fordkar den kraft som 

Aterstar, och matsmiltningen skadas d& mer an den befordras. 
Detta resultat ir ganska naturligt; ty all slags kroppsrérelse 
framkallar fordékad verksamhet och férbrukning, och om det 

icke dr nog materia och kraft i kroppen, att uppehalla verk— 
samheten och ersatta det forbrukade, si kan man icke med 

skal vinta annat an fordkad syaghet. 
Afven ar rérelse omedelbart fére mdltiden skadlig, om 

icke den ar endast helt litet anstrangande, och man bor alltid 
heldre lata nagon tid forflyta deremellan, Muskelverksamhe- 

ten fororsakar nemligen ett fordkadt tillstrémmande af blod 
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och nervkraft till kroppens yta och yttre delar, och om mal- 

tiden tages i samma égonblick denna verksamhet upphor, 

utan att lifskraften far tid att jemnt fordelas, befinner sig ma- 

gen i missgynnande omstindigheter, emedan dess ddror och 

nerver icke dro i sin fulla kraft, och derfére icke kunna till- 

borligt befordra matsmiltningen. Detta faller sd i Ggonen, 

niir rérelsen yarit anstringande och varat lange, och foljden 

fir si allmant kind, att det ar en vanlig regel vid hastars 

skétsel, att aldrig fodra dem straxt efter sedan de arbetat, 

utan alltid férst lata dem hvila nagon stund, kortare eller 
langre, allt efter som arbetet varit mer eller mindre_ strangt. 
»At derfére icke fOrrin du aterkommit till samma varma, 

ysom da du gick ut, och lifsandarne ater blifvit forsatte 1 lugn 

»och jemn verksamhet» *). Redan instinkten bér leda oss 
hartill, ty matlusten blir vanligen icke 6kad f6rr ain sedan vi 
kommit i ro. 

Man bor ej heller till rérelsen viilja tiden straxt efter 
en stark maltid. Under dessa omstindigheter aro nemligen 
matsmiltningsorganerna i stérsta verksamhet; sittes nu mu-— 
skelsystemet i en betydlig rérelse, drifves blodet och nery— 
kraften fran magen till extremiteterna, hvilket betydligt hin— 
drar matsmiltningen, ja kan till och med nistan himma den. 

Detta ar icke nagon hypothes, utan ett af erfarenheten beyi- 
sadt faktum; vi kanna ocksa en naturlig och ganska be~ 

stémd olust fér arbete straxt efter maltiden. Hos en hund, 

som jagat ett par timmar sedan han atit, och derefter dédades 

och éppnades, fann man att matsmaltningen knappt var bér— 
jad, medan man hos en annan, som man gifvit mat pad sam— 

ma tid, men hvilken sedan fatt vara i stillhet hemma, fann 

matsmiltningen nastan fullindad. 
Emedlertid ar det endast den anstrdéngande rérelsen, 

som pa dessa tider har skadliga foljder, ty en jemn gang, som 
icke anstranger eller tréttar, dr oskyldig, s& vil fére som efter 
maltiden; men rérelsen bér icke ga 6fver denna grins. Der— 
Sith, 

*) Maynwaringe, a. st. sid. 444, 
Combe's Fysiologt. 9 
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fore bér hvar och en som vill férbittra och bevara sin helsa, 
och som efter eget behag kan best&imma tiden fér sina géro- 
mal, noga folja denna regel; han skall annars beréfva sig na- 
stan all den nytta han eljest kunde vinna genom en férnuftig 
kroppsrorelse. 

Nar man vet, att man straxt efter mAltiden skall fore— 
taga en anstringande rérelse, bér man endast ata ganska litet, 
for att icke leda lifskrafterna till magen pé musklernas be 
kostnad, och derigenom framkalla feber. Denna forsigtighets— 
regel ar af stérsta vigt nar man reser med en diligence, som 
icke stadnar. Go6r man en stark mialtid med god matlust 
straxt forriin man sitter sig i vagnen, blir man snart orolig 
och matt; ater man deremot litet, kan man fortsitta resan 

fyra ganger sa linge, utan att kinna sé mycken trétthet som 
om man lefyat pa full kost. Jag gjorde denna erfarenhet, da 
jag for min helsas skull gjorde en resa pa temmeligen knapp 
diet; och jag undrade icke litet derdfver, att jag kande mig 
mindre trétt efter tolf timmars férlopp, an jag efter en knappt 
halften sa lang resa pligade géra da jag var frisk och at dug— 
tigt, och jag har hort detsamma bekraftas afven af andras er— 
farenhet. 

Det ar ett bruk i manga familjer och skolor — sanno— 
likt for att vinna tid — att lata barnen ga ut att spatsera 
emot aftonen, emedan det da ir for mérkt att bestalla nagot 

‘hemma. Intet kan likval vara orimligare an detta; ty for det 

férsta ar rérelse en gang om dagen icke nog for ungdomen; 

och om det iifven vore det, sa air dock luften denna tiden vida 

kallare, fuktigare och i samma mfn osundare an pa nagon 

anhan tid pa dagen, och — fér det andra — sakna de da 

solskenet, hyars upplifvande yerkan icke ar af ringa betyden— 

het. Detta giiller isynnerhet for den uppvixande ungdomen, 

och férnaimligast for dem, som dro sa litet i fria luften, som 

de barn som iro i pensioner eller instituter och i allmanhet 

i stérre stider, for hvilka man alltid bor valja den basta tiden 

pa dagen till rérelse; si mycket heldre, som det faller sig na—_ 

turligast att sysselsitta sig hemma, nir det blifvit mérkt. 
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Genom att uppoffra en del af formiddagen till rérelse, 

yinner man en annan, icke obetydlig fordel: om vadret ir fult, 

bittida pa dagen, kan man vinta att det dnnu skall klarna, 

och det sa tidigt, att man kan gd ut naégot sednare; men val— 

jer man fran bérjan endast eftermiddagen, och vidret da ar 

daligt, si ar hela dagen firlorad. Det ar saledes icke ovanligt, 

att flickor innespirras den ena dagen efter den andra, endast 

derfére att det regnar eller snéar pa den for promenad be- 

stimda tiden. Nir muskelsystemet varit i en passande rérelse 
i fria luften om morgonen, kunna barnen langt bittre syssel—- 
sitta tankarne; liter man det deremot dréja till langt fram 
pa dagen, innan man tilldter dem att taga sig rérelse, s4 for— 
svaras derigenom allt sadant arbete, hvarvid tankekraften be 
héfver anstriingas — och detta af den oeftergifliga fordran 
pa rérelse, som yi aterfinna hos ungdomen af alla djurslag, 
och hyilken, om den icke tillfredsstilles, skringrar barnets 
uppmirksamhet och medfér tréghet 1 skolan. Man skulle i 
detta afseende gira yal uli att efterfélja det bruket som van— 
ligen iakttages i skolorna for smabarn, der man gifver barnen 
frihet att leka ett par minuter, nir uppmarksamheten bérjar bli 
skingrad och kroppen orolig, efter att den forra blifvit anstringd 
pa den sednares bekostnad. Efter en sadan mellantid gar ar- 
betet ater med lif och lust. 

For att géra rérelsen sa nyttig som modjligt, bor den 
alltid ske i fria luften och vara sa beskaffad, att den syssel— 
sitter bade sjal och kropp; isynnerhet giiler detta vid ung 
domens uppfostran. Tridgardsarbete och alla slags lekar 
hvarvid kroppen sattes i rérelse, skjutande med bage, fjader— 
boll o. s. vy. aro for barn mycket att foredraga framfér de re— 
gelmiassiga, stela och Jangsamma spatserturerna, och bidraga 
afven i langt hégre grad till att utveckla och starka organis— 
mens krafter, till vinnande af en jemn tillvaxt, och en fast 
men dock vacker och latt hallning och ging. Flickor plagas 
ofta med en formel spatsertur som tjenar till ingen nytta, da 
de deremot sikert med storsta forndjelse skulle anvinda tre 
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eller fyra timmar om dagen till en uppmuntrande kroppsré- 
relse, och deraf skérda den stirsta nytta. 

Matte de médrar, som frukta att 6fyverlemna At naturen 
att stérka och utveckla deras déttrars lemmar och ryggrad, 
endast 6ppna égonen for fakta, och all deras fruktan skall 
forsvinna. Det ar en erfarenhet, att stérsta delen af de flic— 
kor, som till trots for naturens lagar spinnas in i snérlif och 
icke réra sig tillrdckligt, blifva sneda; deremot ar denna syag— 
het och detta lyte jemforelsevis sillsynt hos gossar, hyvilka 
man enligt naturens ordning lemnar mera tillfalle att utveckla 
kroppens krafter och symetri, genom ett fritt anyandande af 
deras muskler. Sdledes fann Dir Forbes i ett institut for un— 
ga damer, som hade 40 eleyer, att endast tyd af dem som 
varit i institutet tva dr, hade jemn och rak rygg, hyaremot 
man bland ett lika stort antal gossar, si ofullkomlig an deras 
kroppsrorelse ofta ar, knappt fann s& manga, hyilkas ryggrad 
icke yar jemn. Har har man bevis nog derpa, att snorlif och 
brist pa rérelse, langt ifran att bidraga till en yacker hallning, 
verka alldeles motsatt, och att brist pa snérlif och frihet i 
rérelsen, afven i en ringare grad an den, som kroppens ut— 
veckling egentligen fordrar, i stillet att géra skada, tvertom 
gér ryggen jemn och rak och hallningen siker. Och dock — 
si stort ar fordomens och yanaus vilde, att vi, oaktadt dessa 

resultater 6fverallt stalla sig for vara dgon, icke dess mindre 
fortfara att gira skillnad emellan den manliga och qyinliga 
ungdomens fysiska uppfostran, liksom om de horde till olika 
klasser af yésenden och yoro danade efter sa alldeles motsatta 
principer, att det som gagnade den ena, nédvandigt skulle 
skada den andra. Det dr vil sannt att det gifves sjukdoms— 
tilifillen, der man med nytta kan anyanda snérlif; men dessa 
tillfaillen aro sd langt ifran att medgifva deras allmanna bruk, 
att de tvertom yisa att snérlifyet, liksom andra likemedel, 

endast bér anviindas efter likarens rad och under hans tillsyn. 

Om det yore nagon yerklig svarighet vid bestimmandet 

af det sitt hvarpa man bist skall utveckla kroppen och fo- 

rebygga kroppsfel, skulle den likval straxt aflagsnas helt en— 
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kelt genom jemférelsen emellan de vilda och civiliserade men— 

niskorna. Salunda yttrar Henry Marshal/ i sitt fortraflliga verk 

om soldatutskrifning *), att pryggradens sidokrékning ar ett 

vfel, som star i niira férbindelse med det civiliserade lifvet. 

»Bland mankénet forekommer det oftast hos ynglingar som 
ystudera mycket ifrigt, skrifvare och stillasittande handtver— 

»kare. Den jordbrukande bonden lider sillan deraf, och de 
»folkstammar, som man kallar vilda, kanske aldrig. Jag har 
phaft godt tillfalle att underséka kroppsbildningen hos de in- 

»fodde i Ostindien och pa de Malajiska 6arna, och jag pamin— 
yner mig icke hafva sett ett enda exempel pa snedhet ibland 
»dem». Detta vittnesbérd 6fverensstimmer alldeles med en 
berattelse af en mycket aktningsvaérd gammal forfattare, som 
for 190 ar sedan beskref Karaiberna, och om dem yttrade sig 
ien klagande ton: »De binda icke sina barn, utan lata dem 
»tumla sig fritt omkring i sina sma hingmattor eller pa bad— 
»dar af léf, som utbredas pd marken i ett hérn af deras hydda, 

yoch detta oaktadt bhifva deras lemmar icke krokiga, och hela 

»deras kropp dr fullkomligt vidlbildad»; och pa ett annat 
stille: »ehuru fordldrarne lita de smd barnen rulla sig helt 

ynakna omkring pd marken, viiaxca de detta oaktadt forun— 

nderligt val, och de flesta dem kunna ga utan bjelp, da de 
aro ett halft dr gamla» **). 

Det naiva uttrycket af forundran deréfver, att,de sma 
Karaiberne vaxte sa férunderligt val endast genom naturens 
tillhjelp, och utan att de ikléddes lindor och snérlif fran Eu- 
ropa, faller sig ganska komiskt och bevisar till hvilken grad 
vi lata forblinda oss af gamla vanor och férdomar, afven da 
vi hafya de klaraste bevis pa deras skadlighet framfor vara 
égon. Var forfattare synes aldrig hafva tillatit den tanke 
uppkomma i sitt hufvud, att Europeerna [rambringade sned— 

_ heten genom lindor och snorlif, och att Karaiberna undgingo 

) On the Enlisting the Discharding and the Pensioning 
of Soldiers, sid. 24, 

*) Histoire Naturelle et Morale des Isles Antilles. Rot- 
terdam 4658. 
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den genom att icke utsiitta sig for orsakerna dertill, utan 
deremot gifva kroppen och lemmarne sin fulla frihet. 

Likaledes beriattar Stevenson om Aarauca-Indianerna i 
Syd-America, »att barnen aldrig lindas eller iklidas nagra 
tringa klider, utan man later dem niastan nakna krypa om— 
kring tills de kunna g&. Den !ésa bekladnad som barnen bara 
alltifran deras tidigaste Alder, ar otvifvelaktigt anledningen 
dertill, att snedhet ar alldeles okiind bland Indianerna» a 

Rérelsens beskaffenhet maste bestimmas efter olika 
konstitutioner. Afsigten dr naturligtvis att sysselsitta alla 
kroppens muskler och att féretridesvis starka de svagare; 
och derfére bor man ofta ombyta rérelsen och alltid ratta 
den efter personens olika behof. Ac¢ gd ir i allmainhet en 
rorelse som passar for hvyar och en, men da det hufvudsakli—- 
gen adr benens och larens muskler som dervid sattas i yerk— 

samhet, hyaremot armarnes och bréstets muskler endast helt 

obetydligt deltaga deruti, si kan detta ensamt icke vara né— 
gon tillricklig kroppsrérelse. Man inser haraf huru nyttigt 
det ar att dermed férena andra rérelser som utféras med 
den 6fre halften af kroppen, t. ex. att ro en bat, fakta, kasta 

boll och manga andra likartade nyttiga éfningar, som tillika 
uppmuntra sinnet och saledes genom en forhdjd nery-yerk— 
sambet gira anstringningen behaglig och staérkande. Att det 
air naturens mening, att den éfre delen af kroppen alltid skall 

deltaga i den nedre delens rérelser, kunna vi inse deraf, att 

det nistan dr omojligt att ga val, utan att armarne likasom 
halla takt med benens rérelser. 

Promenader i mineralogiskt eller botaniskt andamél, 

eller for att uppséka vackra trakter och utsigter, forena yan— 

ligen i sig alla de fordelar som man kan vinna af en val be— 
riknad kroppsrérelse; de begagnas ocksé mycket 1 de Tyska 

skolorna, sdsom medel att pa samma gang utveckla sjilens 

och kroppens krafter. 1 allmanbet egnar man pa fasta landet 

*) Twenty Years Residence in South America. Vol. 4, 

sid. 9, 40. 
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mera iin hos oss (i England), noggran uppmirksamhet pa 

kroppens helsa och omyardnad yid ungdomens uppfostran; 

sdlunda har man der i nigra skolor, efter en ordentlig plan 

infort nyttiga handarbeten i stillet for blott lekar, och der— 

med vunnit manga fordelar; ty derigenom icke allenast: starkes 

och utvecklas kroppen, utan alven sjalskraften och karakterens 

sjelistindighet forhdjes. Hos de gamle utgjorde kroppens 

hirdning och utyeckling ett hégst vigtigt foremal for uppfo— 
stran, men d4 nu mera, efter krutets uppfinning, den fysiska 

styrkan blifvit af mindre betydelse i krig, har man pa sed— 
nare tider allt for mycket inskriinkt sin uppmiarksamhet till 

att omedelbart sdka inverka pa sjilen och dess utveckling. 
Om sommaren iro fotresor till Skottlands hogland gan— 

ska vanliga fér ungdomen i yara staéder, och da de sta i for- 
hallande till individets konstitution och féregdende lefnadssitt, 

fértjena de att pad det hégsta rekommenderas sdsom bade néj- 
samma och nyttiga. Men det gar icke nagot ar férbi utan att 
sddana resor kosta flere unga personer lifvet, emedan de ofér- 
nuftigt nog pataga sig mera, dn deras krafter kunna uthirda. 

Det dr saledes icke ovanligt, att unga personer, som annu som 

bast halla pa att vaxa och fOljaktligen icke kunna tala mye- 
ken anstringning, samt ofta aro vanda att forut endast sta 

vid pulpeten, draga i vig friska och muntra, med en fart af 
sex till sju mil *) om dagen, och — emedan de anstranga sig 

6fver sina krafter, och deras kroppsrérelse sdlunda kan bin— 
foras till ¢redje graden, da férbrukningen Ofverstiger narin— 
gen — hemkomma efter nigra dagar s4 utmattade och fér~ 
svagade, att de nastan aldrig Aterkomma till krafter. Lika— 
ledes dr det en kand erfarenhet, att unga soldater, som annu 
knappt hafva upphért att vixa, stundom omkomma i stor 
mangd, da de maste gira langa och besvirliga marscher, isyn— 
nerhet da de derunder nédgas lefva pa klen kost. Valdsam 
kroppsrérelse ar icke mindre forderflig och — sisom D:r 

; *) Engelska mil, af hvilka sea ungefir motsvara en Svensk 
mil. So0 
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Johnson ganska riktigt anmirker — »dermed skedde mycken 

»skada redan i den tiden, dd folken lefde i ett tillstand som 
»var mera 6fverensstimmande med naturen, fn nu fér tiden. 
»Galenus ifrar i sin skrift om Thrasybulus, emot de athleti- 
»ska 6fningarna 1 Gymnasium. En hastig promenad pi en 
»fjerdingsvig dr for en syag person, hyad en vdldsam brott- 
»ning skulle vara for en athlet. Da vi forska efter uppkom-= 
sten till de sa ofta férekommande och en fértidig déd foran- 
»ledande aneurismatiska utyidgningarne af hjertat och puls- 
»idrorna hos unga personer — naturligtvis med férbigdende 
»af de hos Aalderstigna personer férekommande férbenin— 
»garne i blodkarlen — skola vi i nio fall bland tio finna dem 
»bero af allt for haftiga rérelser eller Ofverdrifna anstrangnin— 

»gar» *), Afven en enda dags Ofverdrifven. anstringning kan 
stundom vara tillricklig att grundligga en klen helsa for 
framtiden, och jag. kinner flere exempel i detta afseende. 
Manga unga personer paskynda utvecklingen af lungsot genom 
ofverdrifna anstréngningar pa jagt, hvaremot de sannolikt ge— 
nom ett fornuftigt lefnadssiltt hade kunnat undga sjukdomen 
flere ar, ja kanske for alltid. Den regel som vi uppstallt, att 
nemligen icke 6fverskrida den punkt da kroppsrérelsen be- 
fordrar nairingen och stirker krafterna, kan tjena oss till en 

siiker vagledare vid alla tillfallen och angifya for oss den ratta 
grins hvartill vi bora ga, och den yi icke bora 6fyerskrida, 
Gamla jigare kinna val denna regel af erfarenhet och bereda 
sig gerna till jagttiden med att dfva sig flere veckor i forvag. 

Afven ar vil bekant den omtaénksamhet hvarmed rafjagare 
forbereda sina hastar till jagtens anstrangningar; och den kun— 

de géra 4nnu mera nytta om ryttarne afven ville tillampa den 

pa sina egna familjer. 
Jag har helt nyligen haft tillfalle att iakttaga tva fall 

som kunna fjena till ytterligare bekraftelse pa hvad vi har 

ofyan sagt om 6fverdrifna kroppsanstringningar. Det var tva 

studenter i Cambridge, hvilka hade den seden att ro i kapp 

*) Johnson, on Derangement of the Liver, sid. 429. 
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och dervid hiftigt och linge anstringa sig. Hos den ene hade 

musklerna pa armen och den 6fre delen af bréstet ernatt en 

nistan onaturlig storlek och hardhet, hvaremot den dfriga 

kroppen endast hade en medelmattig utveckling. Hos den 

andre fanns intet sddant missforhallande, men deremot en 

benigenhet for hjertklappning och hiftig smarta omkring 

hjertat, hvilken efter hans egen uppgift forst hade uppkom—- 

mit genom den 6fverdrifna anstréngningen. Da jag visade 

honom de sannolika féljderna af att fortsitta dessa éfningar 

och yarnade honom deremot, svarade han mig, att han kunde 

nimna flere af sina kamrater, som under de sista dren égon— 

skenligen fallit offer fér detta missbruk af kroppskrafterna. 
DA detta amne dr af en sirdeles stor praktisk vigt, vill 

jag tillagga annu ett bedr6fligt men Jarorikt exempel, som 
jag erfarit af en bland mina vinner. Han siger: »en ung man 
yaf mina bekanta blef anstiilld vid ett Bank—kontor i Edin- 
»burg. Har hélls han vid pulpeten under hela sommaren, 

yoch framemot slutet af Juli manad borjade han blifva svag 
yoch mager, emedan han saknade rorelse i fria luften. Hans 
»krafter fortforo att aftaga, till dess han fredagen den 12 
»Augusti utgick pa jagt till Falkirk-heden. Fredagen och 
ylérdagen kaénde han sig mycket medtagen af den ovanliga 
yoch 6fverdrifna anstrangningen; séndag afton fick han feber 
yoch syettades haftigt under natten. I detta tillstind steg 
yhan upp pd mandag morgon mellan klockan tre och fyra samt 
reste i en 6ppen vagn tillbaka till Edinburg. D& han hem— 
»kom kinde han sig mycket illamaéende, men gick likvil pa 
»kontoret. Klockan tv4 blef han sa klen att han icke langre 
»kunde sitta vid pulpeten. Han erhéll en Aderlatning af en 
ptillkallad lakare, men utan synnerlig verkan, och efter tre 
ymanaders sjukdom afled han i November». 

Det ar mer n sannolikt att denne unge man med sitt 
lif sdlunda maste plikta for sin okunnighet om mennisko— 
kroppens byggnad och funktioner. 

Ridning ar en mycket nyttig rérelse; och da lungorna 
aro svaga, har den ett stort féretride framfor promenader 
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till fots, emedan den icke s4 mycket forékar andedragtens 
bastighet. Den satter alla kroppens muskler i mera likartad, 
jemn verksamhet, och sysselsitter pi samma ging tanken, 
emedan man har hasten att styra, hyarjemte den afven yer— 
kar upplifvande, genom den fria beréringen med luften o¢h 
den hastiga omvexlingen af scenen. Afven niér hasten gar i 
skridt erfordras det en allmin och oafbruten yerksamhet af 
musklerna fér att halla sig i sadeln och ratta sin stillning ef— 
ter hastens rérelser, och detta slags muskelrérelse gynnar i 
hég grad blodets tillbérliga och jemna omlopp genom de yt- 
tersta och finaste Adrorna, och hindrar dess 6fyerdrifna an— 

samling i de inre organerna. Den rérelse som kroppen der— 

vid kommer uti, ar s& mild, att den kan fortsattas, utan att 

andedrigten deraf hetydligt paskyndas, och en syag person 

kan pa detta siitt pa en gang erna fordelarna af frisk luft 

och en passande kroppsrérelse, i langt higre matt an det eljest 
skulle yara mojligt. . 

Jemte det att ridningen befordrar en jemn blodcircula— 

tion, vacker den en liflig verksamhet hos huden och tarmka— 
nalen, samt ar derfore sirdeles passande fir personer som lida 

af klen matsmiltning eller nerysyaghet. 

Dans ir en munter och nyttig rérelse, men bar den 

oligenhet, att den yanligen foretages i instingd Juft, ofta i 

dammiga rum och pa otjenliga tider. Dans i fria luften och 

pa dagen — hyilket allmant brukas i Frankrike — ar vis— 

serligen en nyttig forlustelse, men da den nattetid foretages 1 

instingda och upphettade rum, gor den tvertom mera skada 

an gagn. 

De si kallade gymnastiska och callistheniska ofningarne 

hafva under nagra ar varit mycket herémde, s’som medel att 

befrimja musklernas och hela kroppens  utveckling och till— 

yixt, men de synas nu Ater forlorat i allmanna omdémet, och 

detta, enligt min tanka, emedan man har forbisett huru néd— 

vindigt det ar att afpassa deras beskaffenhet och utstrackning 

efter individets konstitution och kroppsbyggnad ; faljden haraf 

har yarit att nagra af de svagare eleyerna hafva tagit skada 
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af de anstriingningar som éfverstego deras krafter, och slun— 

da bragt hela methoden i yanrykte. Likval air det ocksa sannt 
att nagra af de allmaénna gymnastiska rérelserna iro alldeles 
onaturliga, och st4 i strid mot kroppens organisation; och att 
andra endast iiro passande fir friska och starka personer, men 
alldeles icke for dem som hafva en svagare kroppsbyggnad och 
som foretridesyis hafva behof af kroppséfningar, ordnade ef- 
ter en bestimd och férnuftig plan. Vi kunna har icke inga } 
enskildheter rérande detta imne; men det basta vi kunna 

gira, ar att folja naturens fotspar, och innan vi bestémma oss 

for en kroppséfning, noga 6fyerviga huruvida den 6fverens— 

stimmer med beskaffenheten af den verksamhet, som naturen 

tillagt de delar, som dervid sittas'i rérelse. Om detta ar 
handelsen, kunna vi forlita oss pa att den icke allenast skall 

vara nyttig for helsan, utan afven gifva vara rorelser frihet, 

skénhet, sikerhet och kraft; i motsatt fall kunna vi vara for= 

vissade att alldeles icke nagot godt dermed kan yinnas. Om 
vi t. ex. nogare betrakta de olika stillningar och rérelser, i 
hvilka kroppen forsittes vid faktning, dans, simning, boll 
kastning och nigra andra bland de bittre slagen af gymna— 
stiska Ofningar, fiona vi, att de icke dro mindre nyttiga fdr 
de unga, som dervid aro i rérelse, an vyackra och néjsamma 
for dem som askada dem — och detta just emedan de sta i 
fullkomlig harmoni med naturen eller, med andra ord, med 
byggnaden af och det naturliga verkningssattet for de led—- 
gangar, ledband och muskler, med hyilka rérelsen  utfores. 
Men helt annorlunda forhaller det sig med de orimliga éfnin— 
gar, som en ging voro sa mycket pA modet, och som jnnu 
icke dro fullkomligt utrotade fran skolorna och gymnasierna, 
och hyilka synas hafva till hufyudindamal, att férvandla de 
blifvande mannen” och qvinnorna till skogsmenniskor eller 
vildar, likasom om de icke skulle fortfara att bruka trappor, 
stegar, vagnar och det civiliserade lefnadssittets éfriga be— 
qvamligheter. Det ar otvifvelaktigt en ganska god sak for 
en pojke att kunna kJattra upp fér en perpendikulir stang 
eller en slat lina, dé han icke pa annat sitt kan na ett vigtigt 

i} 
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féremal, som befinner sig vid dess éfre inda, och det dr Ji~ 
kaledes ganska bra, att en ung flicka kan bira sin egen tyngd 
pa den ena eller bada hianderna, dé det icke ar méjligt att 4 
fotfiiste pa fast mark; och dA pojkar eller flickor hafya nog 
styrka for att finna néje i dylika Gfningar, ur det icke egent— 
ligen ndgon anledning att hindra dem derifrin, blott att de 
icke formas dertill af tiflingslust eller négon annan dylik be- 
vekelsegrund, som kan forleda dem att anstrainga sig 6fver 
formagan, utan endast af énskan att réra sig. I allmanhet 
skulle da endast de som hafya tillriicklig styrka till sddana 
konster, forséka sig derpa, och upphéra dermed innan de 
kunna lida nagot mehn deraf; men forhdllandet ar helt annat 

da sidana ufomordentliga rérelser icke allenast finna upp- 
muntran, utan afyen skola liras af alla utan Atskillnad, an— 

tingen de aro starka eller svaga, modiga eller radda. Yi be— 
héfva blott ett égonblick betrakta skulderbladets byggnad och 
verkningskretsen af de muskler som omgifva det, for att inse, 

att de stallningar af det forra och de stramningar af dessa 
sednare, som uppkommer yid dessa 6fningar, aro sa tvungna 
och onaturliga, att de oméjligen kunna af naturen yara dm— 
nade fér dessa lemmar, och det ar foljaktligen orimligt att 
gora dem till ett allmint léroimne; deremot bora de endast 

éfvas under serskilda omstandigheter och da vissa behof for— 
dra det. Ja afven den haftiga anstringning som fordras att 
halla kroppen hiingande pa handen, éfverstiger mycket den 

grad som befordrar naringen och krafternas tillvaxt; och hos 

svaga personer kan den t. 0. m. férorsaka en férslappoing 

och utspinning af ledbanden och Adrorna, och saledes lagga 

grand til] dédliga sjuakdomar. 
Med dessa anmirkningar afser jag’ afven den vanliga 

6{ningen att passera utfdre en sned plan, allenast hangande 

med hinderna, genom hvilken onaturliga anstringning skul— 

drorna dragas hégt uppat halsen, och handlederna, armarne 

och brostet valdsamt spiinnas. Men vid dessa och andra dy- 

lika konster behofver man endast liigga marke till den slit- 

ning och férvridning som de medféra, och som bildar en fut 
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kontrast mot det litta och smakfalla i alla naturliga | stall- 

ningar, for att inse, att de ligga utom naturens berakning, 

och att genom dem hvarken kan ernds skénhet eller helsa. 

Jag vet vil att man siger, att dessa Gfningar striicka 

ryggraden och jemna dess snedheter; men det yore lika lo- 

giskt att pasta, att, emedan ett afbrutet ben behofver omgif— 

vas med skindlar och band, borde det vara det basta satt att 

stirka ett friskt ben, att afven omgifva det med bandager — 

som att draga den slutsats, att emedan en sjuk ryggrad vid 

nigra enskilda tillfallen kan behéfva utstrickas, afven en frisk 

ryggrad skall hafva nytta af samma behandling; ja det ar tyd- 

ligt, att strickningen i det sednare fallet mycket lattare skall 

bringa benen ur sitt lige, iin fasta dem stadigare i det lige 

som de redan hafva. Det ar icke genom sadana_ oférnuftiga 

och utomordentliga medel som man inom arméen sdker erna 

en vardig hallning-at soldaten; och likval ar det yanliga re~ 
-sultatet der — den smirta och fasta ballningen och gangen 
— icke mindre pafallande, in de olikformiga elementer och 
de manga olika, klumpiga och oviga figurer, hos hvilka det 
frambringas genom 6fningar, fortsatta under en langre tid, 
och ordnade efter en fornuftig plan. 

Vid valet af kroppsrérelser for ungdomen, bora vi der- 
fore icke lata forleda oss af fafingan att 6fvervinna svarig— 
heter och utfora bedrifter, med fara for bristningar eller ut— 
vidgningar af Adrorna, utan heldre efterstraéfva att starka 
kroppen genom sddana forlustelser, som jemte det att de 
sitta kroppen i rorelse, afven pa samma gang vicka firstandet 
och de moraliska kanslorna, och endast tillgripa sadana gym- 

nastiska 6fningar, som bidraga att géra rérelsekrafternas na— 
turliga verksamhet Jatt och kraftig. Vid vara strifvanden att 
uppna detta dndamal, béra vi alltid akta oss fér betydlig ut- 
mattning, och derfére inriétta kroppsrérelsens beskaffenhet, 
grad och varaktighet si, att vi dermed uppnd det énskade 
resultatet, d%ad ndring och kraft; och vi ma vil ihagkomma, 
att detta resultat sillan ernds for tvenne individer, genom 
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samma mitt af rérelse, och att detta férhallande endast ge- 
nom férsék och noggranna iakttagelser kan uppdagas. 

Faktning ir en mycket nyttig 6fning for gossar, till att 
stiirka bréstmusklerna, blott att den aldrig éfverstiger den har 
ofvan bestiimda grinsen, hyilket likval icke sillan ar handel— 
sen, da leltHiowens lingd bestimmes efter klockan, i stillet for 
efter verkningarne pé organismen. 

Bollspel dr ocksd en mycket nyttig rérelse, som satter 
bade armarnes och kroppens éfriga muskler i yerksambet, 
och det skulle vara annu nyttigare, om det alltid féretogs i 
fria luften. Efter nagon 6fning lar man sig att kasta lika yal 
med den venstra som med den hégra handen, och bollspelet 
blir saledes mycket nyttigt till att férebygga snedhet och 
starka ryggraden, isynnerhet hos flickor. 

: Att ldsa hogt och berdtta ar en nyttigare och mera mu— 
skelstarkande 6fning, an man i allmanhet forestiller sig, 4t— 
minstone di det sker med tillborligt afseende pa individets 
naturliga krafter, sa att anstringning och trétthet undyikas. 
Hartill fordras nemligen en omvexlande yerksamhet af de 
flesta muskler inom kroppen, till den grad, att fa hafya med— 
vetande deraf, innan man faster deras uppmarksamhet derpé. 

Vid rostens bildande och modulation aro icke allenast bré— 
stets muskler, utan afven mellangirdet och underlifsmusklerna 
i bestandig verksamhet och meddela magen och tarmkanalen 
en sund och behaglig stimulus. Nar derfore résten hdjes och 
talet blir lifligare, sisom vid manga tillfallen da man talar 
offentligt, blir denna muskel-anstringning sardeles tréttaade, 

isynnerhet for den, som icke ar van dervid, och haraf beror 

den starka svettningen och kroppsliga utmattningen hos folk— 
talare och predikanter. D&A man deremot aktar sig for att 
fortfara sa linge pa en gang, att det intrader en kansla af 
dmhet och trétthet i bréstet, ar denna 6fning, fornyad efter 

passande mellantider, utomordentligt nyttig till att utveckla 
och stirka andedragts—organerna, afvensom for helsan i all- 

manhet. Den berémde Cuvier ansig de stirkande yerknin—- 

garne af denna slags 6fning vara anledningen dertill att han 
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blef fri frdén lungsot, for hvilken sjukdom han hotades att falla 

ett offer vid den tid d& han frst anstilldes som Professor. 

Den rérelse han erhéll genom att halla firelisningar starkte 

smaningom hans lungor och férbittrade hans helsa till den 

grad att han pa dadauie tider aldrig hotades af négon allvar— 

sam lungsjukdom. Men holtilaliet yes uppnadde han detta 

lyckliga resultat endast derigenom att anstringningen alltid 

afpassades efter lungornas tillstind och aldrig blef for ofver— 

drifyen. Om hans svaghet redan hade fraimekridit liingre, 

skulle anstrangningen hafya utmattat honom och paskyndat 

den dédliga utgdngen; detta ma man aldrig lemna ur sigte vid 

den praktiska fillarapiitigen af reglorna tor kroppsrérelsen. 

Man inser af féregfende anmirkningar, att bland alla 
kroppsrorelser hafva die’ lekar foretride, hvilka forena ett fritt 

spel af alla kroppens muskler med en munter sinnesstamning 

och ett ogeneradt bruk af résten, och for sadana lekar hafva 

barn, likasom af instinkt, en sddan fallenhet, att blott den 

stringaste uppmirksamhet jemte fruktan for stratf kan af— 
halla dem fran att bérja dermed si snart de aro befriade fran 

skol-tvanget. Manga férildrar forsynda sig svarligen i detta 
afseende; férdjupade i sina egna funderingar, utan att tinka 
pa huru de sjelfva voro sasom barn och utan att fasta afse— 
ende vid naturens fordringar, kénna de afsky for detta hég— 
Jjudda stoj och palagga sina barn ett tvang, som genom att 

hindra lungornas och musklernas fulla Bayou ine grundlig— 
ger sddana sjukdomar som i vart klimat isynnerhet ar af den 
stérsta vigt att motarbeta. Vi finna sdledes, att de som vi 

kalla vilda och galna pojkar och flickor, eller de som bryta 
mot ett sddant tvang, ofta till sist blifva de starkaste och fri~ 

skaste, hvaremot de som underkasta sig tvanget, vanligen 
blifva svagare, da de blifva aldre. 

Jag har nu, som jag formodar, sagt tillrickligt for att 

visa fornuftiga forildrar och uppfostrare huru de skola be- 
déma de olika arterna af muskelrérelsen, och huruledes de 
efter hvars och ens indiyidualitet bora bestimma tiden, sittet 
och graden derfor; men innan jag lemnar detta amne kan jag 
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icke underlita att meddela en hindelse, som kan tjena till att 
djupare i lisarens sinne inprigla den praktiska yigten af de 
ofvan utvecklade grundsatserna, och pA ett tydligt siitt upp- 
lyser flere af dem, Omstiindigheterna iro mig meddelade af 
en ung van — efter hans egen erfarenhet — hyilken jag 
tillat att genomlisa manuskriptet till dessa blad, och som blef 
triffad af den fullkomliga éfverensstémmelsen mellan de har— 
uti utvecklade satser och denna hans egen erfarenhet. Jag 
miste bedja lisaren anmirka, att min van vid den tid ban 
har omtalar, var omkring sjutton 4r gammal och annu fortfor 
att starkt vixa. Jag vill ndstan betjena mig af hans egna ord. 

Efter att hafva tillbragt hela vintern med _ stillasittande 
sysselsittningar och utan att vara van vid mycken rérelse, lat 
han beveka sig af den intriidande varens skénhet, till att offra 
en dag for att sdka forfriskning i en utflygt pa landet, och 
begaf sig en morgon i Maj manad, utan all férberedelse, pa 
vagen for att ga till Haddington — en vig af mer an 7 (Dan- 
ska) mil. Da han alldeles saknade all kunskap i fysiologien, 
foll det honom icke in, att formagan att anstringa musklerna 
kunde pa nagot satt sta i forbindelse med det lefnadssatt han 
forut vant sig vid, utan menade, att di han forr kunnat ga 

sex lll sju mil, borde han bibehalla samma férmaga under 
alla omstandigheter sa lange ungdom och helsa varade. Den 
nervstimulus som den oyana friheten och den férvantade 
glaidjen framkallat, forde honom hastigt de férsta milen, men 
derefter bérjade den efter naturens ordning att minskas. 
Olyckligtvis fortgick den féljande delen af yiégen genom en 
enformig, ful. och sandig trakt, som icke erbjéd nagon omyex— 
ling eller nagot som kunde fangsla intresset, sa att den redan 
slappade stimulus bestindigt mer och mer gick forlorad. Han 
var ensam, och hans férsténd och kinslor kunde derfére icke 

lifvas genom négra muntrande samtal; tréttheten tilltog for 
hvarje steg, och langt innan han kom till det stalle der han 
imnade hvila (efter mer an fem mils yandring), var »all kinsla 
af néje forsvunnen, tiden syntes réra sig otroligt lingsamt 
och hyarje mil forekom honom som tya». 
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 Utan att betinka att éfverdrifven anstraingning, utan 

derefter féljande hvilotid, hindrar matsmiiltningen, och upp— 

fylild af tanken pa den njutning och forfriskning, som ar for— 

enad med fértiirandet af en god middagsmaltid med en aptit 

som iir stegrad af et¢ passande matt af kroppsrérelse i fria 

luften, tréstade han sig vid hoppet om nagon ersittning for 

sina médor da han kom till middagsbordet, men haruti tog 

han ater fel; ty da han efter en liten frukost hade gatt sa lang 

vig, voro hans matsmiltningsorganer, likasom alla éfriga de- 

lar af kroppen, i ett sd férsvagadt tillstand, att han nastan utan 

all aptit sig pa de riitter man satte fér honom, och da de i 

sjelfva verket icke voro siirdeles nérande, fingo musklerna icke 

heller det tillrickliga forrad af arter—blod, som tillyagabringas 
genom vil niérande féda och, sisom vi ofvanfore sett, ar sa 

nodvandigt, framfor allt under ungdomen och uppvixandet. 

Efter att hafva hvilat sig tva timmar och druckit ett 
glas vin, som likyal — sdsom han siiger — »syntes hafva for— 
lorat sin gamla kraft att glidja menniskohjertat», begaf han 
sig Ater pa viig for att na sitt mal, dit han anni hade om— 
kring tva mil. Landskapet var vackrare och mera omyexlan— 
de, men naturens behag hade forlorat allt intresse for honom; 

ty var vandringsman sysselsatte sig nu icke med annat do 
att berakna huru lang vig som ainnu Aterstod, och gjorde 
det fromma l6ftet, »att denna Justvandring, ehuru icke den — 

forsta, sikert skulle blifva den s7s¢a i hans lif.» Han var nu 

till den yttersta grad utmattad och miste anstringa sig utom— 
ordentligt for att kunna halla ut, tills han slutligen i ett hogst 
elindigt tillstand uppnddde Haddington. D& han der icke 
hade nagon att tala med, och af trotthet icke formadde lisa, 
sdkte han sin tillflygt i singen, ehuru det annu var tidigt, i 

det hopp att »naturens hulda &terupplifvare, sébmnen», skulle 
beséka hans lager och bringa honom lindring. Men detta 
skedde icke — alldeles i 6fverensstémmelse med hyad vi hir 
ofvan hafva sagt. Han tumiade och viiltrade sig oupphorligt 
i sdngen under sju timmar, till klockan fyra pa morgonen, da 
sémnen andteligen infann sig. Féljande dag dtervinde min unge 

Combe’s Fysiologi. 
10 
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vin hem med postyagnen, om icke lyckligare 84 Atminstone 
klokare efter denna lustresa; och han férklarade nu, att om 
han hade haft den ringaste kinnedom om den menskliga or— 
ganismens natur, det aldrig skulle fallit honom in aft yanta sig 
nagot nodje af en fird, s& helt och hillet stridande mot alla la— 
gar for kroppens rérelse, som den hvaraf han hade skérdat de 
suraste frukter. Han tilligger ganska riktigt, att antalet icke 
ar ringa af de unga personer som biira sig 4t lika som han, 
och att han har anledning att prisa sig lycklig, alt han icke, 
sdsom nagra af hans jemnarige, har drifvit sin 6fyertradelse 

af naturens lagar sa langt, att den medfort nagra fortfarande 
skadliga foljder for hans helsa, eller kostat honom lifvet. 

Da mitt andamal med dessa betraktelser ar den prakti- 
ska nyttan, har Jag bar icke talat om de muskler, 6fver hyilka 
viljan icke har nagon makt, och som derfére kallas ovtlkorliga, 

i motsats till de wilkorliga eller de som erkanna viljans her— 
rayalde. De fleste ovilkorliga muskler aro redskaper for vig— 
tiga lifsfunktioner, som forsigga utan vart medyetande och 
som icke utan fara skulle kunna vara underkastade yart god— 
tycke. Den vigtigaste af dem ar hjertat, som oafbrutet fort— 
sitter sina omvexlande sammandragningar och utvidgningar 

allt ifran Jifvets bérjan till dess slut; de derniist vigtigaste aro 
de, som tillhéra andedrigten; de arbeta likasom hjertat, natt 

och dag under hela lifvet utan att trottna eller hvila. Mu-— 
skelfibrerna i magen, tarmarne och 6friga inelfyor aro afven 
exempel pd samma klass af muskler. Vi kunna icke nog be— 

undra Férsynens visdom i detta firhallande med musklerna; 
ty om hjertat och andedragts—musklerna vore beroende af var 
vilja, likasom de muskler som aro aémnade till kroppens ré— 

relser, skulle blodomloppet och andedragten upphéra da yi 
sofvo eller dé nagot annat fiingslade var uppmarksamhet, och 
lifvet skulle saledes icke kunna fortsattas. 
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SJUNDE KAPITLET.3 

Om benen, deras byggnad och bestammelse, samt vilkoren 

for deras helsa. 

Hirdhet, styrka och kiinsloléshet dro de egenskaper som 

utmiirka friska ben och gira dem foretrédesvis tjenliga till 

att utgdra stéd for de mjukare och mera verksamma kropps— 

delarne. Genom dem uppnir menniskokroppen den stérsta 

mojliga frihet till rérelse och sikerhet for lifvet, t forening 

med den mest fullkomliga symetri i form. 

Nagra af benen, sisom de som bilda hjernskallen och 

dgonhalorna, iro uteslutande bestimda till skydd for de vig~ 

tiga organer som de omsluta, men de fleste éro omedelbart 

beraknade fir den vilkorliga rérelsen, och tjena blott mera 

tillfalligtvis till skydd f6r andra delar. 
Ju mangfaldigare de rérelser iro som man fordrar af en 

maschin, desto talrikare och mera olikartade maste de delar 

blifva af hyilka den sammansittes. Betraktad fran denna 
synpunkt kan djurkroppen sagas vara den mest underbara och 
nastan vidunderliga af alla mekaniska sammansattningar. In—- 
tet konstverk kan i mangfalden och finheten af dess rérelser 
jemforas dermed, och likvil utfras alla dessa rérelser endast 

genom muskelkraften, hvilken verkar pa benen och de andra 
delarne, och forandrar deras stiillning till hvarandra, Den ota— 
liga miingd olikartade rérelser som menniskokroppen yar am- 
nad att kunna utfora, fordrade att benskelettet maste vara 

sammansatt af ett stort antal ben, och dessa aro pa ett beun— 

dransvardt satt sinsemellan forenade genom ledgangar, hvilka 
aro sa inrattade, att hvar och en af dem tillater det slags ré— 
relse som erfordras, men ingen annan. Férdelarne af denna 

inréttning dro stora och tydliga. Hade skelettet endast be— 
statt af ett enda stycke, sa skulle menniskan och de Ofrige 
djuren icke allenast varit oskickliga till rérelse, utan hvarje 
stot utifran skulle derjemte hafva meddelats ofdrsyagad till 
hela kroppen; hvaremot nu dess férdelning i flera stycken, och 
de emellan dessa vid ledgAngarne anbragte elastiska brosk och 
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band bereda méjlighet fér en fri och vidstrackt rorelse, samt 
bryta kraften af hyarje stét utifran och sprida den 6fver hela 
kroppen, pd samma sitt som stéten af en vagn, dé hjulet gar 
Gfver en sten, minskas derigenom att densamma genom fja—- 
drarnes elasticitet sprides 6fver hela yagnen och s4lunda in- 
verkar mindre valdsamt pa den som sitter uti vagnen. Man 
kan latt forbise den sikerhet som de olika fina och for lifyet 
nédyindiga organerna tillférsikras genom denna inrdttning, 
da man ser den jemnhet rorelsen derigenom erhiller, men 
detta inses desto tydligare da man erfar en stot, byilken traf— 
far hela kroppen vid ett felsteg under uppgiende eller ned— 
stigande i en trappa. Kroppsdelarne hafva dervid icke till— 
falle att forsatta sig i det forhallande som 6gonblicket fordrar, 
‘och att anvdnda de fjidrar som pa nyssnimnde satt bryta, 
sprida och saledes afven férsvaga stéten. Man har derfore 
ocksa sett dédliga foljder intraffa af sdana olyckor. 

Den byggnad som uppkommer genom foreningen af alla 
dessa stycken i deras naturliga ordning, kalla vi benskelettet. 
Nar f6reningen underhalles medelst de band, som under lifs— 
tiden sammanhdll styckena, kallar man det hela ett nateurligt 
skelett; men da dessa band ersiittas genom metalltradar, kal— 
las det silunda bildade skelettet konstgjordt. Benskelettet hos 
menniskan ar sammansatt af mer én 2350 enkla ben, hyilka 

alla dro skiljda ifran, men derjemte noga forenade med de éf- 
riga, samt aga en form, storlek och byggnad som star i nar— 

maste 6fverensstammelse med beskaffenheten och utstrack— 
ningen af de rérelser, fér hvilka de dro bestimda. Sa torrt 
och féga inbjudande som detta féremal kan synas vid forsta 
dgonkastet, erbjuder detsamma icke dessmindre, yid narmare 

paseende, rika iimnen till intressanta och lérorika uadersék— 
ningar, pa hvilka jag nu i korthet skall fasta uppmarksamheten. 

Anatomerna antaga trenne hufvudafdelningar a skelettet, 
nemligen hufvudet, stammen eller bdlen och extremtteterna. 
Den forsta kiinner hyar och en; den andra omfattar de tyenne 

stora kaviteterna, brdstet och undertifvet; extremiteterna aro 

armar och ben. 
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Hvar och en af dessa afdelningar ager en byggnad som 

pi det noggrannaste motsvarar dess bestimmelse. Hufvudet 

bestar pA skelettet af hjernskallen och ansigtsbenen. Hjern— 

skallen bildar ett fullstandigt skydd for hjernan mot yttre in- 

flytanden, och bidrar likaledes i férening med ansigtsbenen att 

skydda organerna fér horseln, synen, smaken och lukten. Da 

dess byggnad ar beriiknad pa att tjena till skydd, men icke fill 

rérelse, sa iro de enkla ben, hvaraf den bestar, icke sinsemel— 

lan férenade medelst rérliga ledgangar, sasom de fleste andra 

ben, utan medelst ett slags fogar, hvilka forena den fasthet som 

Atfoljer det oafbrutna sammanhanget, med de fordelar som 

vinnas genom afbrottet, nemligen att underlatta tillvaxten och 

aindock hindra de skador som triiffa ett af benen, att utbreda 

sig till de 6friga. 
Stammen eller bdlen bestar — sasom vidfogade teck- 

ning utvisar — af ryggraden, aa, refbenen, rr, brosthenet, x, 

och backenet, ss. Ryggraden som uppbéar de 6fversta delarne 
af kroppen, utgér ett markvirdigt mekaniskt konstverk. Den 
bestar af 24 serskilda ben, hyilka kallas Aotor. Af dessa till— 

héra 7 halsen och kallas halskotor; 42 aro ryggkotor, fran 
hvilka refbenen utga; och de 5 nedersta kallas /andkotor. 

Den nedersta lindkotan hvyilar pa korsbenet, u, som ir fast 
inkiladt emellan bdckenbenen, ss. WKotorna iro sinsemellan 

forenade pa det satt att hela ryggraden kan béjas, utstrickas 
och till en viss grad kringvridas, men den ager andock, genom 
de serskilda benens styrka och deras fasta inbérdes f6rening, en 
hég grad af styrka. Man kan géra sig en forestillning om 
denna styrka da man betinker hvilka oerhérda tyngder sa 

kallade athleter stundom kunna bira pa sina skuldror eller 
lyfta med handerna; ty hela tyngden kommer naturligtvis att 
hvila pa landkotorna. Dé likval det rum som underlifvet in— 

tar, ger denna del af kroppen ett ganska betydligt omfang, 
komma vi forst vid narmare eftertanke ‘att inse, att hela den 
kraft som kroppen anvander vid de stérsta anstringningar, 
concentreras i den benstolpe som ryggraden utgiér. Da den 
framre slita och afrundade delen af kotorna tjenar till stéd 
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for de derp4 hvilan- 
de delarne, bildar den 
bakét framskjutande 
kanten och sidoutyax— 
terna (utskotten), ge~ 
nom deras férbindelse 
inbérdes och med den 
friimre delen, en stor 
kanal, som fortgér allt 
uppifran nedét ige— 
nom hela ryggraden, 
och i byilken rygg— 
madrgen ligger inne— 
sluten och skyddad. 
-Emellan hyar och en 

af kotorna ligger en 
temmeligen tjock ela— 
stisk kudde af brosk 
och band, hyilken dels 

tjenar att forena be- 
nen med hvarandra, 

dels att férminska och 
sprida de st6étar som 
ryggraden far da man 

gar eller springer, och 
dels tillater en mera. 

vidstrickt rérlighet in om benen vore omedelbart férenade 

med hyarandra. 
Refbenen, rr, iiro 42 p& hvardera sidan, och fasta sig med 

den ena andan (hufvudet) vid ryggraden samt med den andra 
vid bréstbenet, x, medelst ett mellanliggande broskstycke. De 
7 ofversta kallas aikta refben, emedan hyart och ett af dem 

har ett serskildt broskstycke hvyarmedelst det sammanhiinger 
med bréstbenet; de 5 nedersta kallas oikta, emedan ett eller 
tvd af de nedersta dro lésa med den frémre andan utan for— 
ening med hyarandra eller med bréstbenet, och brosken af de 
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wlrige sammanlipa med hvarandra, i stillet for att hvar for 

sig fortga till bréstbenet. Refbenens andamal ar att bilda 
brésthalan, hvilken omsluter och skyddar lungorna, hjertat 

och de stora blodkarlen, éfyensom att genom deras omvex- 

lande upplyftning och nedsjunkning bidraga till andedragten ; 
emedan denna riérelse omyexlande vidgar och minskar brost— 

halans omfang och lungornas rymlighet. 
Biickenet, ss, bildas af de breda, flata ben pa hvilka tar— 

marne hvila, och upptager i Adftskdlen larbenets ledgangshuf— 
vud. Benen i 6fre extremiteterna utgéras af skulderbladet, 
nyckelbenet, y, Ofver-armbenct, 6, under—armens bada ben: 

alnbenet (ulna) e och stralbenet (radius) d samt de sma be- 
nen i handleden och handlofven, f, och de enkla ben som bil— 
da fingrarne, 9. 

Skulderbladet iir det breda platta ben som ligger pa 6f- 
versta delen af ryggen och hvilket ofta ar till stor oligenhet, 
isynnerhet for unga fruntimmer, derigenom att det ar fdr 
inycket utstéaende. Det tjenar att forena armen med bilen, 
och frén detsamma utg& manga af de muskler, hvilka sitta 
armen i rérelse. : 

Nyckelbenet straicker sig ifran brdstbenet utat och bakat 
till skulderbladet, och tjenar isynnerhet att stédja armen sa 
att den icke faller fram eller bakat, och saknas derfiére hos 
manga af de ligre djuren, hvilkas éfre eller frimre extremite- 
ter sitta nérmare tillsammans &n hos menniskan. 

Ofver-armbenet har pa ofre tindan en halfklotformig 
ylta som passar i en deremot svarande skal i skulderbladet; 
denna skal ar mycket grund, hvarigenom benct far en mycket 
vidstrackt rérlighet, men derjemte litteligen blottstilles for 
att komma ur led. Strddbenet och alnbenet, hyilka bilda un 
derarmen, iro férenade med éfverarmbenet vid alnbenets fre 
dnda, medelst en ledging, hvilken likasom ett gangjern litt 
tillater béjning och utstrackning, men ingen kretsformig ré— 
relse. De sd kallade pronations— och supinations-rérelser, 
hvarigenom handen kringvrides, verkstillas icke medelst aln- 
benet, utan medelst ledgéngarne mellan detta ben och stral- 
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benet, hvars nedre ainda uppbir handen. Handleden, hand- 
lofven och fingerlederna dro allt for sammansatte att har nar— 
mare kunna beskrifvas. 

De nedre eatremiteternas ben utgéras af larbenet, ¢, 
kniskalen, 7, skenbenet, m, vadbenet, n, de ben som bilda fot— 
vristen och fotlaget, 0, samt tarna, p. 

Lérbenet har pa sin 6fre anda ett stort rundt bufyud, A, 
som ligger djupt insinkt i en deremot svarande férdjupning i 
bickenet (Aéftskdlen) ; harigenom vinnes sdledes en fri rér- 
lighet i forening med mycken styrka och sikerhet. Laret kan 
réras fram och tillbaka sisom dé man gar, samt inat och utat 
sdsom da man rider eller ligger benen i kors 6fver hyarandra. 
Emedan denna ledgangsskal ar betydligt djupare an den i 
skulderbladet, ager larbenet val icke en sa fri rérelse som 6f- 
verarmen, men deremot en jemférelsevis stérre sikerhet. 

Kndskdlen ar ett litet ben som bildar den framskjutande 
delen af kniet. Den tjenar hufvudsakligen att skydda knaleden 
framtill och 6ka styrkan i de muskler som utstracka benet. 

Skenbenet ir vid knaleden forenadt med larbenet, och 

bildar nedtill ett utskott, som bildar den inre fotknélen. Pa 

yttre sidan om skenbenet ligger det langa, tunna vadbenet, 
som ofvantill icke nar fullt upp till knaleden, men nedtill fort— 
gar till fotleden och bildar den yttre fotknélen. Bade sken— 
benet och vadbenet bidrager saledes alt bil@a fotleden, hyil— 

ken, i likhet med knileden, ar inskrankt till nastan endast b6j— 

ning och utstrickning. 
Benen i fotvristen och fotlaget samt tdrna, hvilka bilda 

foten, utgdra tillsammans en beundransyard mekanism, hyars 

beskrifning likval icke utan serskilda teckningar kan begripas. 

Da aindamalet med detta arbete — som sagdt ar —- mera 
afser den praktiska nyttan, vill jag icke uppehalla mig vid dessa 

enskildheter, utan heldre framstilla négra andra betraktelser, 

hvilka hafya en mera allman och omedelbar praktisk til- 

Jampning. 
Benen besta af tva slags imnen, nemligen djuriska, hvilka 

dro produkter af djurlifvet och icke finnas i den sa kallade 
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oorganiska naturen, samt oorganiska, hvilka afven finnas obe- 

roende af lifyet. De férra underhalla benens lif och tillvaxt, 

de sednare deras hardhet och styrka. De djuriska eller orga— 

niska delarne i benen utgira enligt Berzelii analys omkring 

52,17 procent af deras massa, och best’ hufvudsakligen af 

iigghvita, lim, cellvaf, adror och nerver. Af de 6frige 67 

procent oorganiska delar, utgéra omkring 52 phosphorsyrad 

och 44 kolsyrad kalk. Férhallandet emellan dessa organiska 

och oorganiska delar dr likval nagot olika allt efter alder och 

andra forhallanden. Salunda aro de organiska delarne under 

barnaaldern betydligt éfvervagande, och féljaktligen benen da 

jemforelsevis mjukare, mera eftergifvande och elastiska. Un- 
der medelaldern dro de i ett mera jemut forhallande, och be—- 
nen aga saledes di mera hardhet och fasthet, likval med bi- 
behallande af nagon elasticitet. Hos alderdomen deremot 6f- 
verviiga de oorganiska delarne, och benen blifva da torra, skéra 

samt mindre elastiska. 

Da man under nagon tid underkastar ett ben inverkan 
af saltsyra, upplésas smaningom de oorganiska delarne med 
qvarlemnande af en broskartad massa som noga_bibehaller 
benets form och storlek, och utgtr dess djuriska bestandsde— 
lar. Om deremot benet blottstalles for eldens inverkan, sa for— 

brainnas och forjagas de djuriska delarne, hvaremot de oorga— 
niska delarne nastan intet angripas, och man erhaller pa detta 
satt en hvit, latt, sk6r massa, som bibehaller benets form och 

utseende, och bestar af de oorganiska delarne befriade fran 
cellvaéfven och de 6friga djuriska elementerna. 

Det olika forhallande hvaruti dessa benens besténdsde— 
lar under olika perioder af lifvet sta till hvarandra, har en 
mycket vigtig betydelse. I den tidigare ungdomen, da ingen 
betydlig styrka erfordras och da kroppen icke ar blottstalld 
for haftiga anstringningar, men da det deremot ar nédvandigt 
att benen tillvéxa for att kunna f6lja med kroppens 6friga ut- 
veckling, finner man att de djuriska eller lefvande delarne aro 
éfvervigande i benen. Men i lifvets medelalder, da den egent- 
liga vaxningen har upphort, dé kraften bor vara i sitt fulla 
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flor och dé niringsprocessen endast behifver ersétta hyad som 

forbrukas, erfordras en storre mingd af fasta eller jordaktiga 

delar och deremot en mindre mingd djuriska eller Jefyande 

delar. Under alderdomen, di naturens ordning medforer en 
omvind verksamhet och dé benens massa bér n4got minskas 
for att bibehalla Gfverensstimmelsen med de skrumpnande 
musklerna och de syagare lifskrafterna, bortféres mera af de 
organiska delarne och qvarlemnas hufyudsakligen de oorga— 
niska; och deraf beror att benen hos gammalt folk blifva 4 
harda och sk6ra, och att benbrott med sédan svdrighet lakas. 

Hos ett nyfédt barn se manga af benen ut sisom brosk; 
allt efter som benbildningen fortskrider, utvecklar sig i stillet 
for det broskaktiga amnet, som resorberas af sugédrorna, en 
art cellvaf, i hvilken de oorganiska delarne afsiitta sig. Dessa 

hada amnen bilda nu genom deras forening den likartade 
massa som vi kalla ben. Ehuru det siledes egentligen endast ar 
det mjukare organiska amnet som lifsverksamheten inom benen 
tillhdrer, dr det likval vanligt att tala om benens lif, adror och 
nerver, likasom om de lika mycket tillhérde de jordaktiga 
(oorganiska) som de organiska delarne. I sjelfva grunden har 
detta ocks& sin riktighet, emedan foreningen mellan dessa be— 
sténdsdelar alltid ar en produkt af lifvet, och de salunda sam— 
mansatta kroppsdelarne fértjena verkeligen i alla binseenden 

att kallas lefvande. 
Sisom redskaper fér niringen och afskiljandet af det 

redan férbrukade, ar hvarje del af kroppen forsedd med: 4:0 

Pulsddror (arterer), som tillféra rédt narande blod; 2:0 Blod- 

ddror (vener), som Aterfora blodet till hjertat sedan det tjenat 

kroppsdelarne till naring; 5:0 Swgddror, hvilka upptaga alla 

aimnen och bortféra de férbrukade, som skola aflaégsnas fran 

kroppen, och slutligen 4:0 Nerver, hvilka utgéra en stimulus 

for alla dessa Adror och de organer till hvilka de ga, hvilken ar 

nédvandig for deras lif och sammanhang med de 6friga de- 

latne af organismen. Benen ga, ehuru féga kansliga de synas 

vara, alla dessa de lefvande och organiska delarnes attributer. 

De firo alla forsedde med Adror och nerver, och genomga 



455 

“sit samma omyexling af delarnes forbrukning och fér- 

nyelse, som fillhir alla andra lefvande delar. 
1 Att benen iro férsedda med adror ir tydligen bevisadt 

} derigenom att anatomerne kunnat férf6lja dem anda in i be- 
1 nens massa och, pa unga subjekter, inspruta vax uti dem, hvar— 
_ vid hela benet far farg af vaxet. Att de afven hafva nerver 

bevisas sa vil genom dissektioner, som genom yerkningarne 
af skador och sjukdomar. Man kan skara eller saga igenom 
ett friskt ben utan att framkalla smiarta, men niér detta ben 

inflammeras, orsakar detta den hiftigaste smirta; och da 

kinslan-hiraf dir en yttring af nerysystemet, sé kunde redan 
denna omstindighet berittiga oss att antaga nerver i benen, 
afven om man icke kunde forfélja de nervtradar som intranga 
i benmassan. 

Att benens massa stindigt omvexlar pa det satt att nd— 
gra delar uppsugas och bortféras under det att andra nya de— 
Jar afsittas, ar tillrickligen bevisadt genom de ofta férnyade 
_férséken af Duhamel- Om man blandar den mat som man ger 
at en fogel under nagra dagar med krapp, och sedan dédar 

 fogeln, sd finner man att benen iro starkt rédfirgade; om man 
“deremot upphor att blanda krapp i maten, aftager denna réda 
_farg smaningom mer och mer, till dess den sitilieds alldeles 
_f6rsvinner. | 

Man kunde hafva anledning tro att benens massa vore 
i sig sjelf sa hard och varaktig, att ingen sidan niring och 
fornyelse af delarne erfordrades; men om vi ett égonblick 
betanka de f6rdelar som uppkomma genom den tingens ord— 

hing som eger rum, sd mAste vi finna full anledning att for- 
kasta denna mening. 

Det ar blott genom denna férnyelse och genom tillvix— 
ten — hvilken re: befordras medelst den dkade niringen — 
som benen blifva skickliga att ratta sig efter hela organismens 
| bebot och tillstind. Vore benen icke organiska — igh sale 

des icke erhéllo niring — maste menniskan redan som barn 
_hafya den storlek som tillhér den fullvaxta menniskan, Afven 
om man antog att bensystemet vaxte anda till den mognade 

j 
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Aldern, men derefter férblef of6rdndradt, s4 skulle de Alder— 

stignes vissnade kroppar nédviandigt betungas af de stora och 
tunga ben fér hvilka mannadlderns starka muskler erfordras 
for att sitta dem i rérelse. Om benen af naturen yore sf bil- 
dade, att de icke inifran kunde undergé nagon férandring, och 
om de icke vore begafvade med lif, skulle deraf félja att ett 
afbrutet ben aldrig ater skulle kunna sammanyéxa och siledes 
endast vara till besvir, men ingen nytta. Men da de nu dga 
egna adror som férse dem med niaring, och neryer som halla 

dessa adror 1 verksamhet, sa tjenar retningen af de afbrutna 
bendndarne att oka lifskraften i de skadade delarne och fram— 
kalla den raskare lifsverksamhet som ar nodyandig f6r att 
bilda en ny férening och fyJla den remna som eljest bestandigt 

skulle qvarblifva. 
Da benen dro friska, kinna de ingen smarta, och detta 

bevisar Ater samma visdom som genomgar det hela; ty da de 

ligga omgifne af endast mjuka och mera kansliga delar, behofva 

de icke sjelfva kinsel till sitt skydd; deremot blifva de genom 

denna kansloloshet tjenligare att utan trétthet eller smarta 

verka sa linge det erfordras. Men nir de genom en eller an—- 

nan valdsam inverkan afbrytas eller Jida nagon annan skada, 

blir smirtan deras mest omsorgsfulla férmyndare och befor— 

drare af deras Aterstillande. Under sddana omstandigheter 

blir smirtan en verklig valgerning. Den atféljer inflammatio— 

nen och den okade verksamhet hos karlen, forutan hyilken de 

skiljda delarnes aterférening icke vore mdjlig, och den ar ett 

medel att bevara den fullkomligt oafbrutna stillhet som ar 

hégst visendtlig for att delarne ma kunna komma att noga 

passa tillsammans, och hvilken endast kan uppnas derigenom 

att afven den obetydligaste rérelse uppvicker haftig smarta. 

Ja, inflammationen ar vid dessa tillfillen sa nyttig och nod— 

vindig, att Kirurgerna stundom anvinda vald for att fram— 

kalla den, da, sisom stundom hinder, den icke af sig sjelf vill 

installa sig i erforderlig grad, och benet derfore ligger i flera 

veckor utan att brottet lakes. Vid dessa tillfallen rifva de 

antingen benindarne emot hyarandra eller infora ett instru- 
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‘ment emellan dem, for att derigenom uppvicka retning och 

smiirta samt sAlunda framkalla en sammanyiixning. A an- 

dra sidan skulle lemmen, si vida icke smirtan hindrade 
den frin att réra sig s& lange sammanvaxningen annu icke 
uppkommit, stindigt rubbas vid hvarje obetydlig rérelse som 
oméjligen helt och hallet kunde undvikas, och hyarpa man 
stundom i verkligheten ocksd ser exempel. 

En annan férdel af benens formaga att underga férdin— 
dringar allt efter omstindigheterna, seh som likaledes beror 
af deras organiska natur, faa vi tillfiille att se da en betyd- 
lig miingd vatten samlar sig i hufvudet hos barn; ty pa grund 
af den lag att hjernskallens form rattar sig efter formen och 
utstriickningen af dess mjuka innehall, gifva benen efter for 

tryckningen inifran och blifva stérre samt, di de sdlunda bilda 
en stérre hala, géra de mojligt for hjernan att fortfara med 
sina funktioner, hvarigenom lifvet bibehalles; hvaremot déden 
oundgingeligen skulle hafva intraffat,i handelse benen icke 
hade tillatit nagon sadan forindring. Samma fenomener se 
vi éfven hos de ben som omge brésthalan. Da det utveck- 
Jar sig nagon svullnad eller ansamlas ndgon vitska uti denna, 

uppkommer alltid en straéfvan fran naturens sida att draga 
fordel af denna benens beskaffenhet och att forma dem att 
utvidga sig sd att lungorna och hjertat s4 vidt mdjligt skyd— 
das fran den skadliga tryckningen och att andedragten och 
blodomloppet icke himmas. I féljd af samma lag aftager af- 
ven benens omfang, di de mjuka delar som de omsluta, hop— 

krympa, och fortfara pa detta satt att tjena till dessas skydd. 
Om t. ex. benen blefve ofériandrade, d& sjukdom eller alder— 
dom minskar hjernans storlek, skulle hufvudskalen icke vara 
fylld och hjernan, i stallet for att vara skyddad fr faror, ska— 
kas fram och tillbaka, opp och ned, vid hvarje rérelse af huf- 
vudet eller kroppen, anda tills dess vifnad slutligen alldeles 
blefve forstérd och lifvet sdledes icke lingre kunde bibehallas. 

Fér dem som icke kénna lagarne for organiska kroppars 
ndring och som dro vanda att tinka sig benen sisom harda 
och oeftergifliga kroppar utan att hafva nagon formaga att foga. 
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sig efter de mjuka delarne, kan denna egenskap synas under= 
lig och otrolig; men vid nagon eftertanka skall hyar och en 
finna att de icke kunna vara annorlunda. 

Under barndomen, d4 lungorna dnnu icke dro fullt ut- 
vecklade, air bréstet trangt och platt, och refbenen ligga nara nog 
i beréring med hvarandra, i ungdomen och Jifvets medelalder, 
da den krafliga verksambheten ifven fordrar en fullstandig och 
kraftfull andedragt, utvidga sig lungorna, och fér att bereda 
dem plats blir hela bréstet fylligt, bredt och rymligt. Hos 
gubben deremot, der den kraftiga verksamhetstiden ar forbi 
och krafterna aftaga, forlorar sig smaningom mannens breda 
skuldror och héghvailfda brést, och antager en helt annan form. 
Det dr benen som vid alla dessa skiftningar, genom deras f6r— 
andrade form och stallning visa oss de férandringar som f6- 
regd i det inre; och fran denna synpunkt betraktad ar at- 
skillnaden sa betydlig, att den maste falla hvar och en i égonen. 

Da mingden af de mjuka delar som Jigga inneslutne i 
en af ben omgifven hala, tilltar i storlek, sasom handelsen ar 
vid vatten 1 hufvudet, sa blir foljden — sdsom vi ofvan némnt 
— att halan blir st6rre derigenom att benet tillvaxer. Men 
da tryckningen ar inskrankt till en liten yta intrader en an- 
nan slags process, som ocksa har lifvets bibehallande till an— 
damal och som utféres genom en annan naturlig verksamhet, 

nemligen resorptionen (uppsugningen). Nar ett ben pa 4 tums 

qvadrat skall utvidgas si smaningom, att det slutligen skall 
betiicka en yta af 6 eller 8 qvadrattum, sker detta derigenom 

att de gamla delarne sm&ningom bortforas, och nya afsattas 
efter en stérre plan... Men vid andra tillfallen, da tryckningen 

air mycket begrinsad — s&som om t. ex. en liten knél ut- 

-vecklar sig pa hjernans yta, hvilken om den fortfore att vaxa 

under oeftergifliga vaggar, snart skulle framkalla déden genom 

tryckning pa hjernan — viackes den naturliga resorptionen till 

en dkad verksamhet, och fértir den del af benet som betacker 

svulsten, till stérre eller mindre del af dess tjocklek, sa att 

det stundom helt och ballet genomborras och svulsten der- 

igenom uttringer och silunda befriar hjernan fran tryeknin— 
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gen, hyilken eljest skulle blifvit férstérande for den och for 

lifvets bestand. 
Jag har redan férut nimnt att benen, utom en miingd 

jordaktiga imnen som meddelar dem torrhet och hardhet, af- 

ven sisom viisendtlig bestandsdel innehalla en betydlig mingd 

djuriskt timne. Under ungdomen iro dessa organiska delar 

dfverviigande och benen foljaktligen mera béjliga ocb elastiska 

samt hafva en starkare lifsverksamhet, under alderdomen der— 

emot dro de jordaktiga delarne 6fvervigande och till folje deraf 

skérhet, kiinsloléshet och minskad grad af lifsverksamhet. 

Deraf kommer- sig att ett benbrott hos barn likes pa néra 

tredjedelen af den tid som erfordras till likning hos en gam- 

mal person. 
Under vissa sjukdomstillstind minskas méangden af de 

oorganiska delarne ganska betydligt, ja pa nagra stillen for- 
syinna de t. o. m. helt och hallet. De langa benen blifva da 
mjuka, lata sammantrycka sig och kunna icke langre tjena till 
skydd och understéd fér de éfriga delarne; och man har sa— 
lunda sett exempel pa att benen kunnat kringvridas — lika- 
som om de varit af stéltrad — sa att fotterna vindt tarna 
bakat. En ligre grad af denna sjukdom atféljer, hos svaga 
barn, den Engelska sjukan, och deraf beror den férvridning af 

lemmarne som sa ofta uppkommer, derigenom att barn helt 

och hallet sakna formaga att uppbara kroppstyngden. 
Det bor nu vara Jatt att gora en praktisk tillampning 

af var kannedom om benens natur sésom delar af den lefvande 
organismen. Vi hafva sett att deras friskhet beror af en re- 
gelmassigt underhallen naring genom Adrorna och af nerv— 

kraft genom nerverna, samt pa en fullkomlig jemnvigt emeilan 

de narande och uppsugande karlens verksamhet. Det ar sd— 

ledes dessa omstandigheter pa hvilka vi bora vaénda var upp 
marksambet. 

Det ar ett vanligt fel att betrakta studiet af en kroppsdel 
eller en funktion sésom fullkomligt, da vi fran alla sidor betrak— 
tat den som en isolerad bild, utan afseende pa dess férhallande 
till de 6frige, churu detta utgér en ganska vasendtlig punkt i 
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dess historia. Da vi silunda underséka hjertats byggnad och 
funktioner, och se att det fr en muskel och att det ar amnadt 
att sammandraga sig, si tir var kunskap likval ganska ofull- 
stindig om vi icke g4 vidare och 6fvertyga oss om att blodet 
dir det retmedel som framkallar denna sammandragningskraft 
till verksamhet. Likasi med 6gat, hvars férhdllande till \juset 
dr en lika vasendtlig del af dess organisation, som hinnornas 
och vatskornas genomskinlighet och Jinsens konyexitet. Men 
hvad benen angar, kan man Jatt férfalla till den ensidigheten 

att endast beskrifva deras hardhet, rérlighet och andra egen— 
skaper, utan att tillrackligt ligga marke dertill att en flitig och 
regelmassig Ofning af deras funktioner, i en tillbérlig men icke 
éfverdrifven grad ar lika vasendtlig for deras friskhet, som 

blodet for hjertat, luften for lungorna och J|juset for égonen; 

_ foljaktligen blifva benen, da detta vilkor icke uppfylles, sjuka 
och oskickliga att uppfylla sitt andamal, likasom handelsen ar 
med kroppens mjuka delar; det ar derfére i praktiskt afseende 
af den stérsta vigt att hafva detta ratt for 6gonen. 

Hyvarje lakare kanner att en kroppsdel som saknar den 
6fning eller verksamhet hvartill den af naturen ar bestamd, 

férsvagas, minskas och blir slutligen sa hopskrumpen och f6r— 
andrad till utseendet, att man icke kan igenkénna den. Nar 
siledes en pulsader — t. ex. den stora pulsader som f6rser 
armen med blod — underbindes och blodstr6mmen sdlunda 
himmas, bérjar det straxt uppkomma en formf6randring, hyil— 
ken fortfar att tilltaga till dess, efter nagra veckors férlopp, hela 
det ihaliga och elastiska réret helt och hallet liknar en senig 

oelastisk string. En muskel som dr démd till overksamhet, 

forlorar snart mer &n halften af sin fordna massa, och om den 

mycket linge saknar 6fning, férlorar den slutligen all kraft och 

utseendet af muskel. Samma regel giller afven fdr alla andra 

delar af organismen, och saledes ifven for de harda och syn- 

bart ofdranderliga benen. Det ar genom erfarenheten adaga— 

lagdt att fullkomlig overksamhet icke allenast minskar benens 

storlek, utan ifven skadar deras vafnad, emedan de derigenom 

forlora sin hardhet, s4 att man niistan kan skéra i dem med 
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en knif. Men hvad som sdlunda genom sin ytterlighet sirde— 

les faller i S6gonen, dr likval icke mindre skadligt, om man dn 

icke silunda kan taga och kénna derpa, vid s&dana tillfallen der 

rérelse viil icke helt och hallet saknas, men di denna likval ar 

langt ifran tillraicklig; och har ser man en af orsakerna till den 

klena helsa, de krokiga ryggar och de férvridna figurer, hvar— 
till den moderna uppfostran med sitt tvang och stillasittande 

ligger en s djup och vidstrickt grund — efter en forderflig 

plan, som oméjligen kan besta infor upplysningen och efter— 

tanken. 
Passande rérelse ir féljaktligen ett hégst vigtigt vilkor 

afven for bensystemets utveckling och friskhet, men har sa val 
som annorstides air verksamheten férenad med férbrukning af 
materia, och om det salunda férbrukade icke ersaittes genom 
en motsvarande upptagning af ny materia, sa medfor verk— 

samheten delarnes férsvagande; likasom vi ock sett det vara 
handelsen, nir anstrangningen dfverskridit sina tillbérliga 
gransor, och det sdledes gatt mera forloradt an reproduktio— 
nen kan ersitta. Ett annat vilkor for benens friska tillstand 
ir sdledes tilirdchklig ndring for att ersiitta det forbrukade. 

Under den tidiga ungdomen, da alla delar sviilla af lif 
och nara nog timma efter timma tillvaéxa, fro nirings—funk— 
tionerne i en oafbruten och kraftfull verksamhet och foljakt— 
ligen en riklig niéring ett sirdeles nédigt vilkor for helsan. 
Naturen sjelf antyder detta genom den goda matlust och starka 
matsmaltning som man triffar hos alla friska barn. For att 
handia i 6{verensstémmelse med naturens plan ar det derfére 
alldeles nédvandigt att gifva barn ymnig miingd af nirande 
féda. Brist pa sddan niring, s4 vanlig bland de fattigare klas— 
serna under sydra tider, ger anledning till den svamplika 
uppdrifning och dermed féljande svaghet i benen och de mjuka 
delarne som man kallar Engelska sjukan eller riset (rhachitis) 
och hyilken, da den fortfar till barnets fullviéxta alder, eller 
under de ar d& niaringen dr verksammast och ‘menniskan 
vaxer, efterlemnar Lrdigninghe och f6rvridningar at lemmarne. 

Combe’s Fysiologi. 44 
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IT hyilken grad rérelsen bidrager att ka forbrukningen 
af niringsimnen i de deryid yerksamma organerna, adaga— 
liigges bist genom en jemférelse med samma organers for- 
hallanden under tillsténd af overksamhet. Med overksambe-— 
ten foljer stillastaende, och lifsfunktionerna férsigg4 siledes 
med mindre kraft; man har ett sirdeles slaende exempel i 
detta afseende i de vintersofyande djur som fillbringa flere 
manader under sémn, utan fda och nistan utan att andas, 

och likaledes i grodor som man triffat lefvande i stenar eller 
trid, der de matte sofyit under flere Ar. Overksamma delar 

behéfva sdledes endast ringa niring, emedan de férbruka s4 
litet, och afvenledes behifva de endast ringa kraft och energi, 
emedan en hogre grad deraf icke allenast skulle vara onyttig 
utan t. o. m. skadlig. 

Hiaraf foljer en hégst. vigtig organisk lag: nar en eller 
annan kroppsdel ar i verksamhet, tilldrager den sig — endast 
genom den stimulus som ligger i sjelfva verksamheten — ett 
stérre forrad af blod och nerykraft. Om yerksamheten snart 
upphéor utan att atertagas, g4 afven verkningarne snart férbi; 
men om den fortfar en lingre tid och férnyas med regelmias— 
siga mellantider, vinner denna 6kade naring mera fasthet; af— 
ven under delarnas tillstand af hvila forses de da med rikli- 
gare miingd blod och tilltaga i fyllighet och kraft. Da der— 
emot eft organ saknar erforderlig verksamhet intrader en 
motsatt fdrindring; organet minskas och forlorar i kraft, sa— 

som vi ofvan anmarkt da vi talade om musklerna. Den kropps— 

del som foretradesvis Sfvas, utvecklas saledes pa de andras 

bekostnad, och sélunda kan genom en oharmonisk utveckling 

ett organ blifva for starkt och ett annat for svagt. Man bor 

saledes af allt detta inse huru orimligt det ar att en kropps— 

del som hlles i stindig overksamhet kan yal naras och blifva 

stark, och likyal bara manga menniskor sig sé 4t i sin okun— 

nighet, som om de férmodade detta. 
Denna lag giiller icke mindre fér benen an for andra 

organiska delar. Nar benen erhilla tillracklig 6fning tillvaxa 
de i omkrets, styrka och fasthet. Sakna de deremot fning 
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si blir den stimulus, som skulle kalla blodet till dem, otill- 

racklig, deras niring ofullstindig och till foljd hiraf uppkom— 

mer svaghet, mjukhet och oduglighet till kraftfull verksamhet. 

Denna orsak till klen benbyggnad har man basta och allman—- 

naste tillfalle att sei ryggradens ben hos unga flickor som 

sakna kroppsrorelse under deras uppvixande alder; likaledes 

ar den biirigenom uppkommande svagheten i benen och bro— 

sken sa vil som i musklerna en mycket vanlig orsak till de 

tjocka ledgangar och krokiga lemmar, som man sa ofta an— 

triffar hos unga personer, och som ingen behandling sedan 

kan hjelpa. 

Man bor likvil ihagkomma att klen naring kan hafva 

andra orsaker fn brist pa tillracklig rérelse; men afven da 

blifva féljderna desamma. Hos de fattiga folkklasserna ligger 

anleduingen oftast i bristen pa frisk och narande féda och i 

tringa, fuktiga, morka bostader; hos de mera formégna klas— 

serna, i en klen matsmiltning och dietfel, eller ocksa i of6r— 

stindig bekladnad, brist pa frisk luft o.s. vy. Engelska sjukan, 

mjukhet i benen och ledsvamp férefinnas sdledes nastan ute— 
slutande hos barn af den ena eller andra af dessa klasser. 

For att fortydliga benens och musklernas émsesidiga 
forhallande i afseende pa deras andamal, vilja vi tillata oss att 
begagna en liknelse, ehuru densamma i likhet med alla lik— 

nelser ar nagot haltande. 
Benen dro for kroppen hvad masterna och stangerna 

aro for skeppet, de gifva tacklaget fasthet och hallning; musk— 
Jerna dro deremot for benen hvad tagen aro for master och 
stinger. Det ar endast genom musklerna, som benen aro i 
stand att forandra stallningen till hvarandra. Om benen eller 
masterna dro fér syaga i jemforelse med den tyngd de aro be— 

stimde att bara, sa foraindras deras form och stallning; och om 
4 andra sidan tégverket icke ar nog starkt eller icke val bras— 
sadt, sa blir hallningen och fastheten klen. Under den tidiga 
barndomen se vi exempel pa dessa bada ofullkomligheter, da 
benen aro syaga och musklerna tunna samt sakna ordentliga 
kéttradar. Den sjukdom, som kallas uppmjukning af benen 
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(Mollities ossium), utgér ett exempel pA hyad vi skulle kunna 
kalla en for kroppen allt for svag mast, som mAste gifva efter 
nir musklerna »halas» allt for haftigt, Den muskelsyaghet som 
foljer efter febrar och manga hetsiga sjukdomar eller haftig 
forskrickelse, utgér 4 andra sidan ett exempel pA benens otill— 
ricklighet att ensamna utfora rérelser, dé muskelsystemet ar 
forsvagadt genom sjukdom, Dessa forhallanden fértjena mye— 
ken uppmirksamhet. 

Alla organer och funktioner uppné, enligt naturens ord— 
ning, sin mognad och fullindning just vid den tid, di de hyar 
for sig mest behéfvas. Barnets ben fro mjuka, blodrika, 
broskartade och besitta en hég grad af lifsverksamhet samt 
vaxa starkt; men da de icke behéfva utféra nigra haftiga ré— 
relser, Aga de bloté ringa fasthet och motstandskraft; i 6fyer— 

ensstimmelse med detta benens tillstand dro afyen de musk- 

ler som forsilta dem i rérelse sma, mjuka, nadstan som gelée, 

och deras tradaktiga vifnad dnnu icke fullt utyecklad, si att 
de dinnu icke hafva formaga till négon kraftig sammandrag— 

ning. Om benen redan fran bérjan hade varit fasta och tunga, 
sa skulle de blott hafva varit overksamma massor, som icke 

agt ndgra muskler som kunde sitta dem i rérelse, och skulle 
icke — till f6lje af deras blodbrist och ringa lifsverksamhet — 
hafva varit i stind att med tillbérlig hastighet halla jemn 
skridt med tillvéxten af kroppens 6friga delar; om deremot 
de svaga benen redan fran barndomen varit forsedde med kraf— 
tiga muskler, skulle dessa endast hafva tjent att forvrida dem 
i allahanda vidunderliga béjningar, till folje af deras mjuka 
och eftergifvande tillstand. Slutligen om barnet redan fran 

{odelsen hade haft bade fasta ben och kraftiga muskler, sa 

skulle det dermed tillika ifven haft fullstindig rérelseformaga, 

hvilket vid dess outvecklade forstand och obekantskap med 

verlden skulle hafva féranledt bestindiga olyckor, om icke 

t. o. m. en snar tillintetgérelse. Men som forhallanderna nu 

aro ordnade, lemna de, i den skéna harmoni hyaruti alla or- 

ganer och funktioner sta till hvarandra inbérdes och till det 

hela, de klaraste bevis pa Skaparens visdom och godhet. 
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Kannedomen om benens olika beskaffenhet under olika 
lefnadsperioder saknar icke praktisk anviindning, nemligen med 
hiinseende till barnauppfostran. Det ar icke sallsynt att for- 
ildrar, utan att fasta afseende pa benens mjukhet och béjlig— 
het under barndomen, lata hiinféra sig af énskan att se de 

sma féremalen fér deras afguderi g& utan stéd pA egen hand, 
fortfarande uppmuntra dem till forsék att sta och gi, langt 
innan benen vunnit tillricklig fasthet och musklerna tillbérlig 
sammandragningskraft fér att motverka tyngdlagarne. Den 
naturliga foljden hiraf ar krékning af benen, hvilka boja sig 
for tyngden, likasom en elastisk stang. Deras bada andar 
nirma sig mera till hvarandra an de borde, och for att forma 

sig efter denna féraindring, blifva musklerna kortare pa den 
ena sidan och tillafventyrs langre pi den andra, genom hyil- 
ken onaturliga férindring de pa bada sidor férlora i kraft. 

Man kan hiraf inse huru skadliga s. k. ledband maste vara. 

For det férsta sammanklimma de bréstet, genom deras me- 
kaniska tryckning, och hindra andedragten, och fér det andra 
verka de — derigenom att de hindra kroppen fran att falla 
till jorden eller rattare sagdt halla den i uppriatt stillning — 
att en stérre tyngd hvilar pa de nedre lemmarne, jin dessa 
forma bara. Féljderna af detta forderfliga bruk blifva derfére 
allt for ofta platt brést, hopklimda lungor och krokiga ben. 

Af den framstillning, som jag har gjort af lagarne for 
kroppens rérelser, betriffande ben och muskler, férmodar jag 
até man tydligt skall kunna inse hura orimligt det dr att tin— 
ka sig kunna stirka dessa organer genom bruk af snérlif, eller 
genom att lata barnen under flere timmar i sender pa dagen, 
ligga pa en horisontal eller nagot lutande plan. Det gifves 
ingen bred vig som leder till helsa och styrka, och ingen me= 
thod hvarigenom dessa formaner kunna uppnas utan kroppens 
fning. Under mellantiderna emellan kroppsrérelserna kan 
det deremot vara ganska helsosamt for fint bygeda och hastigt 
vaxande flickor, att hvila sig i horisontalt lige; men detta bor 
endast anvindas da de blifvit trétta, antingen af rérelsen eller 
blott af stillasittande i uppratt stillning.. Men s& snart denna 
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trétthet ir férbi, béra de ater resa sig upp; och man bor al— 
drig lata dem ligga flere timmar eller dagar, hvilket likval icke 
siillan — afven utan foregdende trétthet — sker under den 
falska fOrutsiittning att detta ar stirkande. 

Jag har i detta kapitel, sd vail som ock i kapitlet om 
musklerna, kanhinda négot fér mycket upphallit mig vid 
grundsatserna och reglorna for kroppsrérelsen; men d4 denna 

sak ar sd féga kind af dem som sysselsdtta sig med ungdo— 
mens uppfostran, ehuru den dr sa utomordentligt vigtig, hop— 
pas jag att man Ofverser de upprepanden som stundom fére— 
komma, helst om min framstallning formalt att derigenom 
blifva mera klar och bevisande. 

ATTONDE KAPITLET. 

Om blodet och dess omlopp. 

Blodet dr den vatska som underhiller lifvet i alla delar 
‘af organismen, och hvarifran de alla hemta sin niring. Det 
utgér afven den killa hvarifran alla afséndringar utga, och 

blir féljaktligen det medel som organismen anvander for att 
bortf6ra den f6rbrukade materian. Innan néringsmedlen, som 
upptagas i magen, kunna komma att utgéra en ingredierande 

del af den lefvande organismen, maste den niaringssaft som 

matsmiltnings—organerna deraf bereda, forvandlas till blod 

och sdlunda fordelas i kroppen. Da forst ar naringsdamnet 

organiseradt och istandsatt att underhalla lifsyerksamheten i 

de delar dit det fores. 
Sa linge en kroppsdel ar frisk, star den organiska verk— 

samheten och tilloppet af nirande blod i jemnt forballande till 

hvarandra. DA en lem Ar i tillborlig — icke ofverdrifven — 

rorelse, strommar blodet ymnigare och hastigare genom dess 

karl, och dess omfang och kraft tillyixer. Saknar den der— 

emot yerksamhet, far den en mindre portion blod och blir i 
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forhallande dertill svagare. Likas& minskas naringen och kraf— 
ten i ett organ, s& snart- den naturliga blodstrémmen inom 
detsamma afbrytes eller minskas, t. ex. genom nagon tryck- 
ning pa dess hufvudadror. S4som man latt bér inse, intraffar 
detta afven da sjelfva blodet ar klent och icke ager den ratta 
upplifvande och nirande kraften. Detta eger ofta rum hos 
fattigt folk, emedan de sakna sund féda; hos rikt folk, eme— 

dan deras matsmiltningsorganer dro férsvagade; hos brést— 
sjuke, emedan andedrigten hos dem ar ofullstindig, och hos 
manga slags handtverkare, emedan den luft, i hvilken de ma- 
ste uppehilla sig, ir uppfylld med skadliga amnen. Man kan 
afven nagon gang traffa hos blodet en annan, nastan motsatt, 
men for helsan lika skadlig felaktighet. Hos en menniska, 
hvars féda ar allt for kraftig och ymnig, och hvilken har god 
matsmialtning, som befordas genom mycken rorelse i fria luf— 
ten, kan nemligen blodets massa blifva sd betydlig, och dess 

rikedom pa niaringsimnen s& stor, att kroppen derigenom 
oafbrutet halles i ett ovanligt upprérdt tillstand, som niastan 
gransar till verklig sjukdom, hvartill det afven genom en eller 
annan tillfallig anledning litt dfvergdr. Salunda bortryckas 
manga unga menniskor under en sa kallad blomstrande 
helsa, af en hetsig sjukdom pa nagra f& dagar, till stérsta 
hipnad fér deras omgifning, ehuru denna sjukdom kanske 
lange nog férutgatts af tecken, som varit allt for tydliga for 
dem som lart att forstaé dem. 

Man inser haraf, att en afpassad mingd af friskt blod 
ar ett nédvindigt vilkor for hvarje kroppsdels lif, naring och 
verksamhet, och att det fér helsans bibehdllande ar af den 
storsta vigt att blodet, sA val till qvantitet som qvalitet alltid 
star i forhallande till indiyidets Alder, konstitution och lef- 
nadssatt. Hos unga personer, som vixa starkt och aro i stin— 
dig verksamhet och rorelse, ar ett ymnigt férrdd af val till- 
redd blod af langt storre behof, an hos gamla personer, som 
icke langre vixa, och hvilkas kroppskrafter dro i aftagande. 
Derfore framtrida verkningarne af klen foda langt hastigare 
under ungdomen, an under den mogna dldern, och saledes 
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inser man hyarfére unga personer yanligen férst duka under 
vid skeppsbrott och hungersnéd. 

Men blodet ar bestimdt afven till andra andamél, dn 
att endast nira kroppen och sdélunda underhalla Jifyet. Alla 

afséndringar utgd fran detsamma, och alla afséndrande orga— 
ner mottaga derfére en blodmassa, som star i forhallande till 
deras funktion, Sdlunda afséndras urinen fran blodet genom 
njurarne, och dessa iro derfére forsedde med mycket stora 
pulsddror. Pa samma sitt utgdr kroppens utdunstning fran 
blodet, och vi hafva redan férut anmirkt till hvilken betydlig 
mingd ddrorna férgrena sig i huden. Afséndringen inom 
crater ar ett annat exempel pa samma (faeergetiiaes 
melse. Den milda, oljaktiga vitska, som fuktar ledgangarnes 
ytor och underhaller deras béjlighet, det slem som 6fyerdra— 
ger luftvagarne, och tararne som fukta 6gat, utgéra ock exem— 

pel pa afséndringar, som mer eller mindre direkt utga fran 
hlodet, och som alla upphéra sa snart det dithérande organet 
icke langre forses med blod. Betraffande tararne, kunna yi 
ofta tydligt iakttaga detta sammanhang emellan blodtilloppet 
och afséndringen. Vid 6gats vanliga tillstind ser man inga 
ddror pa dess yta, och tarafséndringen ar natt och jemnt sa 
ymnig, att den haller denna yta fuktig; men om en smula 
kalk eller dylikt kommer i beréring med Ogat och retar det— 
samma, si ser man huru det straxt blir rédt, och en otalig 
miingd réda blodkirl, hvilka man forut icke sag, blifva nu 

synbara. Denna rodnad beror af blodets starkare tillopp, 

hyarvid det i mer an yanlig mingd intraénger i de adror, som 

forut yoro si sma, att de ej voro synliga; och den dgonblick— 

liga foljden barat blir, att afséndringen ékas till feos grad, att 

den naturliga kanalen icke lingre hastigt nog kan firm tararna 

ned i tarsiicken invid nisan, utan de utstrémma ofta ganska 

ymnigt ned 6fver kinderna. 
Denna ékade verksamhet yid det starkare tilloppet af 

blod, aterfinner man i alla organer, da irritationen icke dr allt 

for haftig. Adrorna utyidgas och mottaga mera blod, och de— 

ras funktioner férsiggd hastigare, men om irritationen blir 
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allt for haftig, intrider“en verklig sjukdom, fenomenernas re- 

gelmiissiga eller fysiologiska ordning afbrytes, och ndgon ging 

himmas funktionen helt och hillet. 
Njurarne visa oss ett sirdeles tydligt exempel pa den 

betydliga grad, i hvilken mangden af det blod, som gir till ett 

afséndrande organ, kan ékas, si snart organet forsittes i en 

lilig verksamhet. Det ar en kind erfarenhet, att en utomor— 

dentligt ymnig urin—afgang ofta infinner sig ett par minuter 

efter sedan man pa en kall morgonstund druckit nagra glas 

mineralyatten, eller d&4 man pa en vinterafton utgar i fria luf- 

ten, fran ett samqvim i ett varmt rum. Da nu hyarje droppa 

af den sa hastigt uttémda urinen afséndras fran den blod som 

gar till njurarne, sa ar det klart att hela den blodmassa, som 
pa samma tid omléper igenom dem, maste varit mycket stérre 

ain férut, emedan afséndringen eljest icke kunnat blifva 6kad 
i en sa mirkbar grad. 

Det blod som salunda ar den egentliga lifssaften, nirer 
kroppen och lemnar amnen till afséndringarne, kallas det réda 
blodet eller artér—blod. Den forsta benimningen har det fatt 
pa grund af sin ljusréda, lifliga farg; den andra efter de adror 
genom hvilka det léper, nemligen de sa kallade artererna. 
Det ar detta blod som vi nu férst skole tala om. 

Hos menniskan och de hégre djurklasserna’ har arter— 
blodet en liflig réd farg, men hos manga af de ligre djur som 
sakna ryggrad, ar det alldeles firglést. Sdsom vi forut an— 
markt, ar endast arterblodet tjenligt att vidmakthalla lifvet 

och underballa de olika organiska delarne, och i samma 6gon— 
blick en kroppsdel icke lingre férses med detta blod, bérjar 

den yissna och bortdé. Men under det att arterblodet saélunda 

nirer kroppen, undergar det afven sjelft en forindring. Det 
forlorar sin vackra réda farg och far en mérkare rodnad, samt 

ager icke lingre samma egenskaper som forut. Dessa forin— 
dringar féregd icke i nagon synlig grad inom nagon af de 
stérre artererna, hvilka man derfore i allmanhet kan betrakta 
ie som redskaper for att fora blodet fran ett till ett annat 
sfille. Det ar ide helt fina forgreningarne, fran hvilka de 



~ 

470 

nirande delarne afsiittas i de lefvande kroppsdelarnes vifna— 
der, som man iakttager férdindringen och ser arterblodet fér— 
vandlas till vendst blod, hvilket sedan genom sina egna 4dror, 

venerna, aterféres till sin utgingspunkt — hjertat. 

Da arterblodet sélunda ar ett nédyandigt yilkor fér lif 
vets och niringens fortgang, maste det ocks4 pA ett eller an— 
nat sitt fordelas i tillbérligt forhdllande till alla delar af den 
lefvande kroppen. D& de fasta delarne dro ororlige, hvar och 
en pa sitt stille, kunna de sjelfva icke uppsdéka blodet, hvar— 
fore det icke Aterstér annan utvig, in att blodet maste kom— 
ma till dem. Men det ar icke nog att arterblod en ging for 
alla afsaindes till hvarje kroppsdel; ty, sisom yi forut sett, 

forlorar arterblodet sin lifgifvande kraft just derigenom, att 
det narer kroppen. Det maste derfore underhallas en oaf- 
bruten strém till hvarje kroppsdel, i forhallande till dennes 

natur och verksamhet; och pa detta satt forhaller det sig ock 
verkligen. Arterblodets lopp ar oafbrutet och upphér forst 
med lifvet. Det blir salunda nu var uppgift att underséka 
genom hvilka medel denna arterblodets oafbrutna och regel— 
miissiga férdelning 6fver hela kroppen verkstalles. 

Vi vilja fér 6gonblicket lemna alla andra fragor 4 sido, 
och genast bérja dermed, att arterblodet, s§ snart det ar far— 
digheredt, utgar fran den venstra sidan af hjertat, sisom fran 

sin killa, och fordelar sig derifran 6fver hela kroppen. 
Om vi betrakta narstéende 

teckning, som visar ett genom— 

snitt af hjertat, s& finna vi detta 
deladt i tva halfter, och hvyar och 

en af dessa ater itvenne. Hjertat 
dir salunda deladt i fyra afdelnin— 
gar, af hvilka tva kallas kammare, 

och tva formak. Pa hégra sidan 

af hjertat (saledes pa figurens ven— 
stra sida; jfr fig. a sid. 178) finnas 

tyenne wee {dror, de s. k. Adl-ddrorna, aa, af hvilka d 

ena uppifran, den andra nedifran ingar i det s. k. hégra for- 
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maket, b; dessa fora blodet (sisom venést blod) fran krop— 

pens Atskilliga delar till hjertat. Fran detta hégra formak in— 

trader blodet genom éppningen ¢, inuti hégra hjertkammaren, 

c. Harifran gir det (fortfarande sisom vendst blod) igenom 
lungartererna, d, till lungorna, der det underkastas inverk— 

ningen af den inandade luften, s’som vi lingre fram skole 

nimna, och hvarifran det a&tergir (sdésom arterblod) genom 

Jungvenerna, ee, till venstra formaket, /; derifran ingar det 

vidare genom dppningen 0, i venstra hjertkammaren, g, och 

hir aro vi sélunda vid den allminna utgdngspunkt, hvarifran 

arterblodet forgrenar sig éfver hela kroppen, sedan det ut— 

tridt ur hjertat genom den stora arteria aorta, h, hvars lopp 

vi har nedan nirmare skole beskrifva. Vi se sdledes att den 
hégra delen af hjertat innehaller vendst blod, och den venstra 

delen arterielt blod. 
Fran venstra hjertkammaren, g, ir det saledes som ar— 

terblodet fordelar sig éfver hela kroppen. Kammarens vaggar 
besta af tjock muskelmassa, som med betydlig kraft samman— 
drager sig omkring det blod som innehalles i densamma, och 
likasom pumpar in det i den stora pulsddern aorta. Dervid 

kan icke blodet komma tillbakas i venstra formaket, emedan 

6ppningen mellan kammaren och férmaket dr forsedd med en 
klaff, som val kan 6ppna sig f6r den strém som kommer ifra 
formaket, men icke for en dylik som kommer i motsatt rae 

rigtning. En likartad klaff forefinnes ock vid 6fvergan 
fran kammaren till aorta, hvilken likaledes tillater blodet att 

utstrémma i arteren, men icke att derifran aterga till hjert— 
kammaren. Salunda ar blott en vig mdjlig for blodstrémmen, 
nemligen att fortga vidare igenom aorta. 

Vid hvarje sammandragning af venstra hjertkammaren 
drifyes en ny portion blod in i aorta, och denna framdrifver 

i sin ordning den forutgaende, alldeles sdsom det tillgar vid 
ett pumpverk, der de efter hand uppdragna vattenmassorna 
bilda en sammanhingande strale. 
4 Denna sammandragning af hjertkammaren ar hufvud— 

raften fér blodets omlopp i artererna, och hvad vi kalla puds 
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bestdr endast i arterernas omvexlande utyidgning och samman- 

dragning, da de mottaga det fran hjertat stétvis utstrémmande 
blodet. Derfore 6fverensstimmer, hos en frisk person, pulsen 
alltid med det egentliga hjertslaget, och dessa bida momenter 
bibehalla alltid samma férhllande till hvarandra. 

Arterblodets fortsatta 
lopp, sedan det intradt i 
aorta, och dess férdelning 
inom kroppen, kan Jatt in- 
ses af vidfogade teckning, 
som visar aorta — afsku— 
ren fran hjertat just vid 
dess uttraidande ur venstra 
hjertkammaren — och dess 
olika, stérre och mindre 

forgreningar, samt huru de 
utbreda sig 6fver hela 
kroppen.~Straxt sedan den 
Jemnat hjertat, bildar den— 
samma likasom en halfeir— 

kel, som kallas dess bége, a. 

Fran 6fversta delen af den— 
na bage utgd de arterer, 
som fora blod till bufyudet, 

skuldrorna och armarne. 
Fran denna bage nedstiger 
aorta lings ryggraden, och 

afgifver under végen gre- 
nar till alla de delar, som 

ligga pa bada sidor, éfven— 
som ock till bréstets och 

underlifvets alla organer- 

= Vi se saledes nagra gre— 

nar Jépa lings refbenen, bb, bérjan till en stor gren, ¢, som 

gar till matsméltnings—organerna, en stor gren pa hvarde 

sidan till njurarne, dd, 0. s. v. Vid nedersta delen af rygg—- 
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raden delar den sig i tva stora grenar, e, som ga nedaét och 

utbreda sig 6fver nedre delen af kroppen, laren, benen och 

fotterna. 
Under det artererna salhnda — som vi se pa teck- 

ningen — dela sig i mindre och mindre grenar, hvilka alla 

utga, likasom grenarne pa ett trid, fran en gemensam stam, 

blifva de slutligen i det inre af organernas vafnad sa fina, att 

man knappast kan se dem. Man har just for deras finhet kal- 

lat dessa férgreningar harkirl (capillir—kirl) eller harrérs— 
grenar. Dessa sma Adror finnas dfverallt i si riklig méangd, 

att spetsen af den finaste nal icke kan intranga i huden utan 
att patriffa ndgon af dem, hvarfére da framkommer blod. 

Nar det saledes i det foljande talas om harkarl, torde lasaren 
ihdgkomma att dermed icke férstés nadgot sirskildt slag af 
adror, utan endast de finaste kairlgrenar, som aro samman— 

hangande fortsattningar af de stora blodkarl-stammarne. For 
éfrigt héra harkidrlen lika mycket till yenerna, som till arte— 
rerna; de fina grenar hyarmed artererna sluta, fortsitta sig 
nemligen omedelbart i lika sma vener, som férena sig till 
stérre stammar, hvilka aterféra blodet (sdsom yendést blod) 
tillbaka till sin utgangspunkt. Harkirlen bilda salunda ett 

nat af nastan mikroskopiskt fina ddror, hvilka aro gemen- 
samma for arterer och yener, samt bilda 6fvergangen emel- 

lan dem. 

Sedan blodet i harkarlen aflarosit naring till kroppens 
atskilliga delar och med detsamma férlorat sin friska réda 
farg och sina egendomliga egenskaper, maste det salunda for— 
indrade blodet nédvindigt bortféras och ersittas af nytt ar 
terblod, s& vida icke lifvet skall upphéra. Vi skole derfére 
nu taga i betraktande hvad det blir af blodet sedan det afgif- 

vit sina nérande bestandsdelar och Atskilliga alsondringar, leah 
derigenom férlorat sin lifgifyvande kraft. 
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De medel hvarigenom det sAilunda férindrade och fer 
skiimda blodet Aterfar sina férlorade egenskaper, fro mat— 
smiiltningen och andedriigten. Genom den férra tillredes nem— 
ligen af naringsmedlen dei sd kallade chylus eller niiringssaf— 
ten, som 6fvergir i blodet. Det svarta yenisa blodet miaste 
nu, efter att hafva upptagit denna niringssaft, g4 igenom lun— 
gorna, der det kommer i beréring med den inandade luften, 
och undergdr genom denna inyerkan en férdndring, som gor 
det skickligt att ater tjena kroppen till naring. Det blir s4— 
ledes var forsta uppgift att forfolja blodet fran arterernas 
fina andar, der vi lemnade det, till lungorna eller andedragts— 

organerna. 
Om man med ett mikroskop underséker blodets om— 

lopp i den fina simhinnan pa foten af en groda, ser man det 
réda blodet fran arterernas fina harrérs—grenar 6fyerg4 i an— 
dra lika fina och lika talrika kanaler, som smaningom férena 
sig till stérre stammar och dessa vidare till annu stérre, lika— 
som de fina rétterna pa ett trad slutligen f6rena sig i en enda 
stam. Dessa sednare kanaler hora likaledes till harkarlen, men 

da blodet i dem, sdsom vi ofyan anmarkt, nu ar forindradt 

ech mera morkt, atskiljer man dem fran de férstnimnde och 
riknar dem till venerna; men denna 6fvergang ar oafbruten, 

och harkirlen bibehalla ander hela vigen samma byggnad och 
utseende, bade sésom arterer och vener. Skillnaden blir sa— 

Jedes endast den, att blodet i de sednare ar svart vendst blod, 

hvaremot detsamma i de forra var rédt arterielt blod, och att 

de lépa i motsatt rigtning mot deras stammar. Det venosa 
blodet gr sdledes fran alla delar af kroppen ¢// hjertat, hvar— 

emot arterblodet, sdsom ofvan ar naimndt, utgir ifrdn hjertat 

till alla kroppens delar. Det uppkemmer salunda tya mot— 

satta blodstrémmar, som bilda ett kretslopp, och det dr detta 

som man kallar det al/ménna eller stora omloppet {i motsats 

till det lilla, eller Jungornas), hvarvid harkarlen endast bilda 

mellanlinken emellan yenernas och arterernas grenar. 

Venernas lopp erfordrar ingen nirmare beskrifning, d@ 

det ungefiir ar lika med arterernas — endast i motsatt rigt- 
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ning. Vanligen lépa silunda de djupare liggande venerna och 

artererna jemte hvarandra; det finnes ofta tya vener der det 

endast air en arter. De mera ytligt liggande venerna, sdsom 

dem man ser pa handryggen och foten, félja icke pa detta 

siitt med artererna. Ofverallt sta de olika venésa kirlgrenar— 
na — likasom ock ofta artergrenarna sinsemellan — i f6r- 

bindelse med hyarandra genom sa kallade anastomoser eller 

korsgrenar, som gf fran en arter~gren till en annan, eller fran 

en yen-gren till en annan (men aldrig fran en arter till en 

ven, eller tyertom). Genom denna inrittning vinnes den fér— 

del att blodet, da ett karl af en eller annan anledning till- 

stoppas eller hoptryckes, kan taga sig vig igenom en annan, 
medelst dessa {6reningsgrenar. 

Af detta férhallande mellan blodstrémmens rigtning t 

arterer och yener maste man inse att det erfordras andra at— 
girder for att stanna blodningen fraén en arter, an fran en 
ven. Om en arter dr sarad och en |jusréd blod stétvis ut— 
strémmar, maste man sammantrycka eller underbinda karlet 
pa den sidan om saret som ar ndrmast hjertat, men om det 

deremot tir en yen som ar sdrad, och den -utflytande bloden 
saledes har en mérk farg och flyter i jemnare strale, bér 
tryckningen anbringas pa den sidan, som ir ddngst afligsnad 
fran hjertat. Denna omstindighet begagna vi oss afven af vid 
vanlig dderlatning. Da man vill hafva blodet att utflyta ur 
en af venerna, lagger man en bindel fast om armen ofvanfér 
det stallet der man yill éppna karlet, saledes narmare till 
hjertat, for att det vendsa blodet fran handen och framarmen 
sdlunda icke ma kunna passera det stille der bindeln ar an— 
lagd, utan 1 stillet utflyta genom saret. Da man vill haémma 
blodstrémmen aftager man bindeln och sitter fingret pa kar— 
let nedanfor saret. Afven den, som icke yidare kiinner till 

anatomi, kan af det utstrémmande blodets mirka eller |jusa 
farg se om det kommer fran en arter eller ven, och om man 
saledes skall anbringa tryckningen ofvanfér eller nedanfér saret. 

Sedan blodet genom yenerna har &terkommit till hjer— 
tat, och under végen upptagit de nyberedda niiringsimnena 
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under form af niringssaft (mjélksaft) air det alldeles odugligt 
att ter utskickas fér att tjena till kroppens niring. Det ma- 
ste forut inforas i lungorna, for att der undergé Atskilliga for- 
dindringar, hvarigenom niiringssaften forst géres lefyande och 
det venésa blodet renas. Denna éfverging tillgir pa foljan— 
de satt. 

Vi hafva redan sett huruledes arterblodet fran den ven- 
stra sidan af hjertat utgar igenom aorta och férdelas ofver 
hela kroppen. Det aterféres nu genom yenerna till den hégra 
sidan af hjertat. Fran hufvudet, armarna och éfre delen af 
kroppen, aterfores blodet genom en stor mangd yener, som 
slutligen fdrena sig i en stérre stam, hvilken kallas den éfre 
“hal—adern, a (se fig. 4 sid. 470). Fran hela nedre delen af 
kroppen f6renar sig blodet likaledes fran de otaliga sm4 gre— 
narne, slutligen i en stor stam, den nedre hal—Adern, a. Dessa 

hada stora vener 6ppna sig pa ett stiille i Adgra hjertférma— 
ket, b. Genom det yenésa blodets intridande retas detta for— 

mak till sammandragning och utdrifyer di venblodet (i den 
rigtning pilen utvisar) genom éppningen 7, in i Adgra hjert— 
kammaren, c. Denna sammandrager sig nu, och da det vid 7 
finnes en klaff, som hindrar blodet att ga tillbaka till for— 

maket, har det blott en utvig, nemligen att ga genom den 
stora lungarteren, d. Denna delar sig i tva grenar, af hvilka 
en gar till hvardera lungan och utbreder sig der i en otalig 
mingd oandligt. fina grenar, som slutligen i finhet likna de 
ofvan beskrifne harkarlen. Dessa fina grenar utbreda sig 6f- 
ver den mycket tunna hinna, som beklider lungornas luft— 
celler, och medan blodet léper igenom dem, férlorar det sin 
méorka farg och forvandlas ater till arterblod genom att upp— 
suga lifsluft (syrgas) frén luften och aflemna sitt kol under 
form af kolsyra. 

DA man icke nérmare har kinnedom i amnet, skulle 
man nistan anse det oméjligt att nagon kemisk vexelverkan 
kunde ega rum emellan blodet och luften, da likval lufteel— 

lernas hinna ligger emellan dem. Men denna lagger intet 

hinder i vagen for tillvagabringandet af dessa forandringar; fy 
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det ar genom fdrsdk bevisadt, att luflen afven genom en tjock 

och fast blasa formar inverka pa det venésa blodet. Man har 

under de sednare dren gjort den upptickt, att bade lefvande 

och déda vafnader tilldta luftarter och viitskor ga igenom och 

pa ett eget siitt utbyta bestandsdelar formedelst den s. k. En- 

dosmosen och Exosmosen, hyarvid jag likvil icke nu kan up- 

pehalla mig, men som spela en stor rol vid manga foreteel— 

ser, dem man férr anség endast kunna forklaras genom en 

egendomnlig lifskraft. Lungeellernas hinnor tillata salunda icke 
allenast nyssniimnde vexelverkan mellan blodet och luften, 

utan genomslapper afven en ganska betydlig mingd vattenan— 
gor, hvilket tydligen kan ses pa den fran lungorna utandade 
luften. Men da vi komma att narmare afhandla detta aimne 
vid fragan om andedriagten, vill jag for Ggonblicket lemna det 

asido, och atertaga beskrifningen om blodets aterging till dess 
utgadngspunkt — det venstra hjertat. 

Sedan blodet sélunda blifvit renadt och ater forvandladt 
till arterblod i luftcellernas harkirl, gar det genom en annan 
grupp af lika fina karl, hvilka motsvara de venésa harkdarlen i 
det stora blodomloppet och sdlunda utgéra en omedelbar fort- 

sittning af arterandarne. | dessa vendsa harkirl har nu blo— 
det ater ijusréd farg, och gar i en motsatt rigtning mot den 

som det férut hade i stammen; det samlar sig ater i stérre 
och stérre grenar, hvilka slutligen bilda de stora stammar;, 
som kallas dungvener, e. Dessa vener hopsamla allt det nya 

blodet (arterblodet) fran bigge lungorna och fora det till ven- 
stra hjertformaket, f, vid hvars sammandragning det vidare 
fortdrifyes genom éppningen vid 0, in i den venstra hjert- 
kammaren, och nu befinner det sig alltsi ater pa den punkt 
hvarifrin det utgick. a 

Detta venblodets lopp fran hégra sidan af hjertat och 
dtergang sésom arterblod till den venstra sidan af hjertat, kal— 
las det Lilla blod-omloppet eller lung—omloppet, till skillnad 
fran det férut beskrifna s. k. stora blod-omloppet, som ar 
utbredt 6fver hela kroppen. Det ar saledes egentligen tv 
olika omlopp, som blodet stindigt mAste verkstiilla, och som 

Combe's Fysiologi. 42 
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hvar for sig hafva sin serskilda bestimmelse. Det stora blod— 
omloppet tjenar till hela kroppens niring, di deremot det Jilla 
endast ir att anse sésom en serskild apparat till rening och. 
férnyelse af det under vigen genom det stora omloppet fér- 
derfvade blodet. Man maste i 6frigt, med afseende pi det 
lilla blodomloppet anmirka, att den s. k. lung—arteren, hvilken, 
sdsom vi sett, utgdér fran den hdgra eller vendsa sidan af 
hjertat, forer mérkt blod, dé deremot lung-venerna, som gA 
till den venstra eller arteriella sidan af hjertat, fora Ijust och 
saledes arterielt blod. Man inser litt af hela framstalluingen, att 
det maste vara sdlunda, och man har vid benimningen tainkt sig 
arterer sdsom de fran hjertat utgaende, och vener sasom de 
till hjertat ingéende karlen, utan afseende pa deras innehall. 
I det stora blodomloppet fora saledes artererna Ijust blod, och 
venerna morkt; i det lilla blodomloppet, tvertom; men da det 

utan vidare tilligg talas om arterielt och venést blod, forstar 
man med det férra, det ljusa eller réda och niarande blodet, 

och med det sednare, det mérka eller svarta, som redan afgif— 
vit sitt niringsimne, och nu dtervinder till bjertat for att i 

lungorna fornyas. 
Efter denna férklaring 

kan lisaren utan svarighet 
forsté narstéende figur, som 
visar hjertat med dess stora 
kirl, och lungornai deras 
naturliga lige, framifran, 
endast med den skillnad, att 

delarne icke ligga. sa tatt 

tillsammans som da de aro 

fast omslutna af bréstvag— 

garne, utan ses sidana de 

visa sig sedan de blifvit ut- 

tagne ur brésthalan, likval 

utan rubbning af deras naturliga 6msesidiga forhallande. De- 

ras lige inom brdsthalan ir framstalldt pa en annan afbild— 

ning, lingre fram i boken, pa hvilken brostets och underlif- 
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vets inelfvor aro aftecknade sidane som de visa sig genast da 

kroppen Sppnas. Hiir ser man nu Ajertat, A, med dess stora 

kirl ligga emellan bada dungorna, LL, som sammanhdnga med 

luftréret, hvilket ar afskuret vid T. Aorta, h, utgar fran ven— 

stra hjertkammaren, g (dess utgangspunkt fran hjertat kan 

hir icke ses, emedan den kommer fran hjertats bakre sida och 

siledes tir skymd d& man, sisom har, ser detsamma framifran), 

Halédrorna, aa, fora blodet tillbaka till hogra hyertats for- 

mak, b, hvarifran det ing&r i Ayert-kammaren, c.  Harifran 

utgir nu dwng—arteren, d, med sina bida grenar, som fora 

blodet till hyar sin lunga. Fran lungorna atergir det genom 

lung-venerna, e, till venstra hjert-formaket, f, och derifran 

vidare in i venstra hjertkammaren, g, hvarifrin vi bérjade 

var beskrifning. 

Om man tinker sig hjertat, sésom man hir ser det, 

staende pa spetsen och genomskuret efter langden, far man 

den figur, som vi forut hir ofvan (sid. 470) meddelat, och 
som visar dessa samma delar inifran. De grenar som vi har 

upptill se utga fran aorta och den 6fre hal-ddern, utgéra 
bérjan till de stora karlstammar som tillhdra halsen, hufvudet 

och armarna, och dem vi igenkénna fran den figur som visade 
hela aortas forgrening inom kroppen (sid. 472). 

Det skulle féra mig allt for langt fran mitt egentliga 
andamal, om jag vid detta tillfalle skulle inga i en noggrann 
granskning af blodets kallor, egenskaper och serskilda inda— 
mal. Jag har har tagit det i betraktande endast sa till vida, 
som det star i férbindelse med andedragten, hvilken jag i ni— 
sta kapitel skall-afhandla, och jag vill derfére nu endast till- 
ligga ndgra allminna anmiarkningar. 

Om man i allmiinhet kan kalla nagon serskild del af 
kroppen /oretrddesvis lefvande, sa fértjenar blodet obestrid— 
ligen att kallas kroppens lifsvaétska. Det ar nemligen blodet, 
som icke allenast omedelbart nirer och underhaller lifvet i 
alla andra organiska delar, utan det utgér iifven den mellan— 
lank, hvarigenom den liflésa oorganiska materien i niirings— 
medlen organiseras och upptages af den Jefvande organiska 
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varelsen, Deraf fljer att alla lefvande delars och hela orga- 
nismens helsa och kraft hufvudsakligen bero derpa att blodet 
har sin rétta beskaffenhet och tillbérligen fornyas. Om blodet 
genom otillrackliga naringsmedel eller klen matsméltning icke 
erhaller den mingd néringsimnen, som erfordras fir att er— 
sitta det forbrukade, maste helsan nédvandigt deraf lida, eme— 
dan alla delar di komma att sakna deras naturliga naring 
och stimulus. Om siledes starkt kroppsarbete orsakar en 
stérre férbrukning af naringsimnen, men méngden och be- 
skaffenheten af fédan blir oférindrad, maste helsan smd4nin— 

gom undergrafvas, emedan blodets beskaffenhet férindras. 
Da lifsmedlen dro osunda och foga nirande, kan det likaledes 

icke langre af dessa beredas friskt och nirande blod, och i 
foljd deraf maste afven helsan lida. Vidare, om den lJuft som 
vi inandas, dr oren eller har en otillbérlig temperatur, kan 

blodets beredning och rening i Jungorna icke f6rsigga som sig 
bér, och blodet saledes icke uppfylla sitt andamal — och af- 
ven hiraf maste helsan lida. 

Vi se beklagligen i hvarje mennisko-samfund talrika 
exempel pad dylika afvikelser. Huru manga tusende fattiga 
blifva icke svaga och elindiga af brist pa tillracklig mangd 
niringsmedel, 6fverdrifvet arbete och oren luft, — och huru 

manga bland de rike lida icke af klent och kraftlést blod till 
foljd af klen matsmiiltning eller forutginget oordentligt lef- 

nadssitt! — Pa det inflytande som en ailtfér knapp féda har 

pa kroppen, har man godt tillfalle att se talrika och tydliga 

exempel, di man betraktar det klena helsotillstind som herr- 

skar inom flere af yara arbetshus. Sdlunda fanns ar 4858 

pa ett af arbetshusen i Edinburgh, omkring en fjerdedel, el- 

ler 30 af de derstides intagne, angripne af égonsjukdomar, 

som berodde af skrofler; 47 afledo af tvinsot under en tid af 

7 manader, och der funnos 36 febersjuke. Man anstillde en 

nirmare undersékning for att uppticka orsakerna till denna 

ovanliga sjuklighet och dédlighet; och da visade det sig, att 

den berodde af klen kost och beklidnad, och s& snart detta 
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blifvit afhulpet, blef genast helsotillstandet battre *). Ett lik— 

artadt exempel omtalar G. Combe i beskrifmingen af asylen 

fér kuldrta, fdraldralésa barn i Ny—Orleans **). Af 50 till 

GO barn afledo der icke mindre in 413, under en tid af 18 

minader, hvarjemte annu langt flera lago sjuka. Vid narmare 

undersékning fann man att orsaken till detta, hufvudsakligen 

var knapp och klen féda, och sedan denna anledning var un— 

danréjd, forbigick ett helt &r utan nagot dédsfall. 

Exempel pa det firderfliga inflytande, som oren luft 

utéfvar pa blodets beskaffenhet, triffar man allestéides, men 

da jag kommer att i niista kapitel utférligt afhandla detta 

fimne, anser jag det vara Ofverflédigt att bir anfora dem. 

NIONDE KAPITLET. 

0m lungorna, deras byggnad och forrattningar; andedragten 
och dess andamal. 

Da icke naringsmedlen kuana upptagas sisom delar af 
dev lefvande organismen, eller blodet Atervinna sina férlorade, 
narande egenskaper, forr in det undergitt nédiga forandrin— 
gar i lungornas luftceller, si ar andedragten — den akt hvar— 

igenom detta verkstilles — af hégsta vigt for den djuriska 
ekonomien, och fértjenar féljaktligen den noggrannaste un— 
dersékning. Uttrycket andedrigt — begagnas ofta i inskrénkt 
bemiirkelse, endast om luftens in— och ut—andning; men i vid= 

striicktare bemirkelse begagnas det for att beteckna hela den 
foljd af fenomener, som forsiggd vid det vendsa blodets for— 
vandling till arterielt, — eller med andra ord vid blodbered- 
ningen eller naringssaftens 6fvergéng till blod och det svarta 
blodets férvandling till rédt blod. 

*) Chambers’s, Edingburgh Journal, d. 2 och 19 Febr. 1859. 
) Notes on the United States of America, vol. II, sid. 235. 
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Det ir for allt djurlif ett nédvindigt vilkor att blodet 
utsiittes for luftens inverkan. Hos menniskan och de full- 
komligare djur-sligterna yerkstiilles detta medelst Jungor, 
hvilkas byggnad sirdeles vil motsvarar detta andam4l; men 
hos manga djur verkstalles det afyen utan lungor. S4 t. ex. 
hos fiskarne, hvilka lefva i ett tatare element och icke andas 
i luften, gér blodet genom giilar, som besténdigt aro i ome- 
delbar beréring med vattnet, och derfére dfven aro mera till- 
gingliga for inverkan af den luft som innehdlles i vattnet, an 
lungorna skulle kunnat vara, hvarfére de afven bittre mot— 
svara detta fiskarnes element. Hos ormar och manga dylika 
djur finnes deremot intet sddant serskildt organ for att bringa 
luften i beréring med blodet; utan luftens inverkan pa blo— 
det sker hos dem medelst hjelp af sma blasor eller sackar, 
som yvanligen ligga parvis lings ryggen, och 6ppna sig pa 
kroppsytan med sm& porer i huden (de s. k. spiracu/a eller 
andehal), hvilkas tilltiippning ar fér dessa djur lika bestamdt 
dédande, som giilarnes eller lungornas himmade verksamhet 

ar for fiskar och menniskor. Den atmosferiska luften ar med 

ett ord si oumbirlig for blodberedningen hos alla djurklas— 

ser, att beréfvandet af densamma medférer en ovilkorlig déd; 

och en fisk kan lika litet lefva i det vatten ur hvilket luften 

ir fOrjagad genom kokning, som menniskan i en atmosfer som 

ir berdfvad sin syrgas, eller den_egentliga lifsluften. Saledes 

behofver afven fisken bestindigt ny luft, och dér om den icke 

far det, alldeles som férhallandet ar med menniskan, under 

lika omstiindigheter. Ja luften ar ett nédvindigt vilkor t. o. 

m. for vixternas lif. ‘ 

Lungorna hos menniskan dro de stora, liitta, nastan 

syampartade kroppar som, i forening med hjertat, helt och 

hallet utfylla brésthalan. Deras storlek ar mycket olika hos 

olika personer, och da bréstets form riittar sig derefter, sa 

finna vi det ibland hégt och rymligt, ibland “lagt och trangt, 

allt efter Jungornas storlek. Hos qvinnor och bara aro lun— 

gorna mindre utvecklade, an hos minner och vid fullvaxta ar, 
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och de utmarka sig derfore ocksd genom mindre bredd dfver 
skuldrorna, och trangre brésthala. 

P4 niistféregiende figur (sid. 478) hafva vi redan sett 
hada lungorna utvindigt, och den stillning de intaga i for— 
hallande till hjertat och de stora blodkirlen, Deras massa 
bestar af du/trérs-grenar, luftbldsor (celler), blodkdrl, nerver, 

sugrér och cellvéf, som sammanhiiftar alla dessa delar med 

hvarandra. 
Huruledes  luftréret 

forgrenar sig i lungorna, 
kan ses af nirstaende teck— 

ning, som forestiller den 
hégra lungan, 4, liggan— 
de pa sin naturliga plats 1 
brésthalan, hvaremot man 

pa den venstra sidan har 
borttagit lungmassan, en— 
dast med qvarlemnande af 
luftrérs—grenarne. Om 
man féljer luftréret, 7, 
uppifran halsen nedat, ser 

man att det delar sig i tva stora grenar, af hvilka-en gir till 
hvardera lungan och der ytterligare delar sig i en otalig maingd 
ytterst fina rér. Alla dessa sma rér aro siledes omedetbara 
fortsattningar af det stora luftréret, och deras indamal jr att 
fran detta fora luften ned i luftblasorna. Dessa luftblasor 
iro sma runda, blinda sickar, mindre én knapphalshufvuden, 
och bilda dndarne af alla dessa fina luftrérs—grenar. De 
dro sd talrika, att de, da de éro uppblasta med luft, niistan 
synas ulgéra hela lungyafmaden. Keil antager deras antal till 
474 millioner, och beriknar den yta de erbjuda at luften, 
till 24,900 qvadrattum. Monro antager denna yta vara 50 
ginger si stor som kroppsytan. Hyvarje luftblasas diameter jir 
efter Hales och andra fysiologers beriikning, Vioo:del af er. 
‘um. Det dr ganska méjligt att ingendera af dessa beriknin - 
gar ir fullkomligt riktig, men de gifva likvil en forestil 
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ning om huru betydligt stort antalet och utstrickningen i alla 
fall maste vara, for attdylika siffertal skola kunna uppgifvas. 

Huru talrika én dessa luftblasor aro, och huru tatt de 
din ligga pa hvarandra, hafva de likvél ingen omedelbar fér— 
bindelse sinsemellan; men till hvar och en af dem gar en liten 
arter, dtf6ljd af en ven; och dessa bilda genom sina forgre— 
ningar pa den ytterst fina hinna som omklider luftsacken, 
ett helt nat af harrér; och det ar just under det blodet gar 
igenom dessa harrér och i dem utsiittes for den inandade 
luftens inverkan, som 6fvergingen eller forvandlingen fran 
vendst tll arterielt blod férsiggér. 

Adrorna ufgéra naturligtvis en stor del af Jungans 
massa. Utom de arterer och vener som lungorna, ication 

alla andra kroppsdelar, aga till sin néaring, hafva de afven, 
sdsom-vi sett, de stora lung—artererna och venerna, som fér— 

dela sig Ofverallt i deras massa, uti otaliga férgreningar, hvil— 

ka fora all den blod som finnes i kroppen, till och ifran luft— 

cellerna, och derfore ocksé hafva en storlek som: star i f6r— 
hallande till den blodmingd, som ir bestaémd att g& igenom 
dem (hvilken, enligt Johannes Millers berikning, ae omkring 
tio skaélpund i minuten), 

Dessa luftrérsgrenar och Adror utgéra, i férening med 

den lésa cellvif som sammanhaller dem, den stérsta delen af 

lungmassan. Men dessutom ar Jungan, likasom alla andra 

organer, f6rsedd med nerver, utan hyilkas medverkan dess 
frrittning, och i féljd deraf afven lifvet, snart skulle upphéra. 

Hvar och en torde hafva iakttagit den ymniga utdunst— 
ning af fuktighet som atféljer andedrigten, och som sa tyd- 

ligt kan ses af den Anga, som i kail luft, vid hvarje utand— 
ning utgar, likasom en rék, ur munnen. Den har mycken 
likhet med utdunstningen fran hudytan, och vid ‘badadera 
sker utdunstningen genom de otaliga fina grenar, hyarmed 

artererna sluta. Utdunstningen genom lungorna dr af /ohan- 

nes Miller beriknad till omkring 7,963 gran (omkring ett 

och ett halft skdlpund) under 24 timmar, hos en fallvaxt 
menniska, och den dr verkligen en af de vigtigaste utyagar 
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fér organismen till bortférande af den forbrukade materian, 
Den luft vi andas, férderfvas sdledes icke allenast genom att 
berdfvas sin syrgas och upptaga kolsyra, utan aéfven genom de 
djuriska fmnen hvyarmed den dr blandad, da den ater uttra— 
der ur lungan. Denna killa till den utandade luftens for— 
skimning, ir hos négra menniskor sa betydlig, att deras 
granskap blir oangenimt, ja stundom odragligt for de nar— 
stéende, och det ar dessa djuriska delar i utdunstningen, som 

féranleda den obehagliga lukt, hvilken man vanligen erfar i 

éfverfyllda rum. 
Afven uppsugningen forsiggir genom den binna som 

beklider lungcellerna, pa samma sitt som vi férut sett den 
figa rum genom huden. Nir en menniska inandas en Juft 
som ar uppfyld med brainvins—~ och tobaks—angor, terpentin 
eller andra flygtiga imnen, upptages en del deraf af lungornas 
sugadror, och inféres i kroppen, der den da frambringar all- 
deles samma verkningar, som da dessa imnen upptagas genom 
magen; man har sdlunda dédat hundar genom att lata dem 
under nagra minuter inandas blasyre—angor. Lungorna kun= 
na saledes latteligen upptaga smittimnen och andra giftiga 
ingredienser hyilka kunna férpesta den luft vi inandas. Deraf 

beror det att man staundom mycket hastigare kan blifva smit— 
tad t. ex. af rétfeber (typhus) genom att uti ett  tillstingdt, 
trangt rum inandas luften i den sjukes omgifning, an genom 
att vara i langt mera beréring med honom i ren, frisk luft. 
Det hastiga ombytet af luften utspider nemligen och bortf6- 
rer smittamnet. 

Sedan vi silunda bildat oss ett allmint begrepp om lun-- 

gornas byggnad, vilja vi derniist taga i betraktande de for- 

andringar i luftens och blodets beskaffenhet, som uppkomma 
genom andedragten, och huruledes dessa fordindringar genom 
andedrigten forsigg. 

Den atmosferiska luften bestér p& 100 delar, af unge— 
far 79 delar qvafgas och 2 delar syrgas, samt en mycket 
obetydlig mangd kolgas, som ar olika pa olika stillen, saledes 
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storre i stora stider fn pa Jandsbygden, men som tillaf- 
ventyrs likval aldrig 6fverstiger Ys:dels till 4 procent. 

Den luftmiingd som vid hvarje inandning upplages i 
Jungorna, dr olika allt efter alder, kroppsbeskaffenhet och till- 
filliga omstindigheter. Man har antagit den omvyexlande 
mellan 43 och 40 kubiktum. Sir Humphry Davy antog den 
icke hégre iin till 44—47 kubiktum; hyaremot Herbst an— 
tager att en fullvaxt stor och starkt byged menniska genom 
ett lugnt och djupt andedrag insuper mellan 20—25 kubik- 
tum, och en mindre, 46—48 kubiktum; Menzies, som ocksé 

med stérsta noggranhet anstallt experimenter i detta afseen— 

de, antager denna Juftmiingd vara 40 kubiktum. South- 
wood Smith siger, att den stérsta luftmingd som det ar méj- 
ligt att pa en gang inandas, dr nagot mer in 300 kubiktum; 
hvaremot den vanliga mangden, enligt hans Asigt, ir omkring 
54 kubiktum, och utan synnerlig anstringning kan dkas till 
83. Hos qvinnan dr den mindre an hos mannen. 

Den allmanna forestillningen, att hela den luftmassa 
som innehalles i lungorna, derifran utdrifyes vid hyarje ut— 
andning, ar alldeles falsk. Afven efter den méjligast starka 
utandning innehalla de annu aldraminst 40 kubiktum i luft- 

blasorna, hvaremot, efter en vanlig utandning, qvarstanna om— 
kring 420 kubiktum. Om man nu antager 20 kubiktum 
sasom medeltal for en vanlig in— och utandning, sa blir den 
i lungorna qvarhallna lufimangden atminstone fem ganger 
stérre iin den utandade. Det ar detta qvarhallande af en del 
luft i lungorna, som gor det méjligt att luftens inverkan pa 
blodet kan fortga utan uppehall, och att vi iro i stand att, 

som man siger, »halla anden» under vatten. Att dyka under 
vatten skulle eljest foranleda en 6gonblicklig déd. Antalet af 
de andedrag som en frisk menniska gér pa en minut, ar mel— 
lan 44—20. Under sjukdomar blir det stundom betydligt 

hégre, men naégon gang afven betydligt mindre. 
Hirefter se vi oss nu i stand att bilda oss ett begrepp 

om huru ytterst nédvindigt det ar, for bibehallandet af men— 

niskans och de andra djurens lif, att den luft vi inandas, be- 
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stiindigt ombytes och férnyas. Om vi antaga den vid hvarje 

andedrag upptagna luftmiingden med ett ligt tal, till 20 ku- 

biktum, och antalet af andedrag p& en minut, till 45, sa finna 

vi att pi denna korta tid erfordras 500 kubiktum luft till 

en enda menniskas andedrigt. Smith antager — efter en 

berikning af D:r Findaison — den pa en minut inandade luft- 

massan, till 600 kubiktum. Detta gér pa en timme mer ap 

36,000 kubiktum, eller mellan 2—3 oxbhufvuden, och pa 24 

timmar nagot 6fver 57 oxhufvuden luft. £44 uns blod eller 

omkring 260 kubiktum mottaga inverkan af denna luftmassa 

under hvarje minut; hvilket pa en timma gér mer an ett ox— 

hufvud, och p& 24 timmar: 42,960 skalpund, eller nagot 6f- 

ver 24 oxhufvuden. Under 24 timmar inandas silunda 57 

oxbufvuden luft till beredning och rening af 24 oxhufvuden 

blod! : 
Innan den atmosferiska luften intrader i lungorna, be— 

star den, sisom vi hafva sett, af ungefir 24 delar syrgas och 

79 delar qvafgas samt en mycket ringa mingd kolsyra. Men 

nar den Ater uttrider, ar dess sammansittning helt annor— 

lunda. Massan af den utandade luften dr ungefér densamma 

som den inandade;. men underséker man dess bestandsdelar, 

sa finner man att mera jin 8 af de 24 delarne, eller nira tva 

femtedelar af syret aro férsyunna, och att denna férlust ar 

ersatt med lika stor miingd kolsyra. Qvafgasen iir den enda 
bestindsdel som férblir nastan of6randrad. Med den utan- 
dade luften atfoljer ifyen en stor mingd yattengas och en del 
djuriska imnen. Om man saledes flera gdnger inandas sam— 
ma luft, si minskas mingden af syre annu mera, hyaremot 

kolsyran tillvéxer 1 samma férhallande, tili dess slutligen luf— 
ten, af brist pa syrgas, blir alldeles oduglig att underhalla lifvet. 

Alldeles detsamma forsiggir jhos fiskarne och de djur 
hvilka andas genom andehal som 6ppna sig pa kroppsytan. 
Den i yattnet innehallna luften forlorar, di den gar genom 
gilarna, syre och upptager kolsyra. Samma férindring har 
afven foregatt med den luft som utgar fran ormens och igelns 
lufthal. Fér alla djurklasser, fran den higsta till den ligsta, 
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dir syrgasen en nédvindig besténdsdel af det element hyaruti 
de lefva. Derfore kallas ocksd syret lifs—lu/t, till skillnad ifran 
si kallad fixluft (kolsyra), som nastan égonblickligt dédar, dé 
den oblandad inandas eller i stor miingd ar blandad med an— 
nan luft. 

Mah kunde tro, att d& syre ir den bestandsdel i den 
atmosferiska luften, som egentligen underhiller lifvet, s4 bor— 
de lifvet blifva kraftigare i férhdllande till syre—halten i den 
luft som vi inandas, och att svagt folk borde kunna starkas 
och botas genom att inandas en p& syrgas mycket rik luft. 
Till en viss grad ar denna berikning ocks4 riktig, och man 
har funnit att ett djur lefver lingre i ett lufttaitt karl, som 
iir fylldt med syrgas, in i ett, som endast inneballer atmos— 
ferisk luft, — nemligen enligt Smith, 14 minuter i det férra, 
hvaremot endast 6 minuter i det sednare. Men d& ande- 
drigten oclalla de med densamma férenade funktioner dro 
af Skaparen sa inrattade, att de natt och jemnt erfordra én 

blandning sédan som den nyssnimnde (af 24 och 79), sa 
skulle syrgasen, om den inandades oblandad oth for litet ut- 
spadd, verka alltfor hetsande pa organismen, och efter nagon 
tids forlopp framkalla sjakdom och slutligen déden. Dessa 
fdljder intriida verkligen, ehuru langsamt, di syre—mangden i 
den vanliga Juften endast ar nagot litet fordkad. 

Den enda luftart, som ar tjenlig att bibehalla det dju— 
riska lifvet vid en varaktig helsa och kraft, ar saledes den 
som just innehaller de niémnde bestandsdelarne i det forhal— 
lande hvari de férefinnas i atmosferen. Om en af bestands— 
delarne ir tillstides i jemfdrelsevis for stor eller ringa mangd, 
blir genast blodets naturliga beskaffenhet forandrad och hel- 

san siltes i fara. Om t. ex. luften innehaller mera kolsyra, 

din den lilla portion’som alltid forefinnes i den rena luften, ar 

den icke tjenlig fdr andedrigten, och inverkar skadligt pa hela 

kroppens blodmassa. Detta visar sig isynnerhet af den huf- 

vudvirk, svaghet och andra tillfalligheter, som framkallas ge— 

nom inandandet af luft som ar forskimd genom den kolsyra 

hvilken utstrémmar fran de flere hundrade par lungor som fin— 
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nas i en af menniskor Ofverfylld sal eller kyrka, Nar kolsyre— 
miingden i luften stiger till 10 procent, verkar den sdsom gift 
och gor luften alldeles otjenlig fér andedraigten och lifvets 
underhallande. Haraf bero de olyckshindelser, som sa ofta 

intraffa i bryggerier, miilthus och dylika stillen, da arbets— 

folket hastigt intrider i den fran de jiisande karen utvecklade 
kolsyran. Hiaraf beror ock att hundar och andra djur som 

inkastas i det lager af kolsyra, som intager nedersta delen af 
den bekanta hundgrottan i granskapet af Neapel, hastigt fér— 
lora medyvetandet. 

Om, a andra sidan, mingden af syre konstmassigt for— 
6kas i den luft som vi inandas, kiinner man sig i bérjan starkt 

och upplifvad, men denna kansla Ofvergar snart i sjukligt upp— 

hetsadt tillstand; och ju mera vi ligga marke till hvad som 
féregir omkring oss, desto mera blifva vi 6fvertygade att det 
forhallande hvari luftens besténdsdelar en géng af Skaparen 
iro blandade, ar det enda som i liingden ar tjenligt for var 
helsa och viilbefinnande, och att det filjaktligen ar just detta 
forhallande som»vi under alla omstiindigheter och vid alla till- 
fallen borde séka att bevara sisom ett nédvindigt vilkor for 
en helsosam och vilgérande andedrigt. 

Man har austillt forsék for att préfva, om icke ande— 
dragten kunde underhallas med hjelp af négon annan luftart 
eller blandning af luftarter, iin den atmosferiska luften. Na- 
gra luftarter som innehdlla syre, underhilla lifvet en kortare 
eller langre tid, i forhAllande till mangden af syret, men de 
som icke innehdlla syre aro alldeles obrukbara. Den sa kal- 
lade salpeter—gasen (qviifoxidgasen, gas nitroswm), som inne 
haller mera syre an den atmosferiska luften, kan inandas un— 
der ett par minuter utan vidare skada, och bar da en upp- 
lifvande och rusande yerkan. Andra luftarter yerka s&som 
gifter; silunda dér en fogel i den luft som innehaller “5oo:del 
svafyelsyrlighet, och en hast, da den innehaller */;o:del. Kol— 
syra ar likaledes giftig och orsakar bedéfning och apoplek— 
tisk did. 
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De forindringar som férsiggd i blodet tro icke mindre 
mirkeliga dn luftens. Dess mérka nistan svarta farg blir ge— 
nast Ijusréd. Denna forindring tillvigabringas genom syrets 
inverkan pa blodets réda delar, och den forsigg4r éfven utom 
kroppen, da vendst blod bringas i beréring med syrgas. Dé 
detta sker, upptages syret och bildar, med kolet, kolsyra. 
Arterblodet innehaller séledes mera syre och mindre kol an 
venblodet. Enligt Mayer’s, Miiller’s och flera andras forsék, 
synes arterblodet innehalla mera tridamne, din venblodet, un— 

gefar i f6rhallande af 29 till 24; hvarjemte det férras tem— 

peratur skall vara 4°—4'/° héere. 

Blodets egenskaper férindras genom andedragten, icke 
mindre an dess sammansiittning. Det vendsa blodet, som icke 
lingre ar tjenligt att underhalla lifvet och nara kroppen, utan 
som till och med verkade giftigt om det vidare oférandradt 
kringfordes och fordelades inom organismen, blir efter denna 
forandring, sdsom arterblod, en killa fér ny lifskraft och helsa. 

Det ar icke latt att gifva en fullt tillfredsstéllande for— 
klaring 6fver alla de olika fordindringar som férsigga vid an— 
dedragten. Sannolikheten synes tala for den af Lagrange och 
Hlassenfratz framstallda theori, som antager att det upptagna 
syret icke blandar sig med blodets kol i lungorna, utan forst 
under blodets omlopp, och att den vid dena blandning bil— 
dade kolsyran endast bortgar igenom lungorna; — hyaremot 
den aldre asigten ansag att luften 1 lungorna areata sitt kol, 
som da der bildade kolsyra genom férening med luftens syre. 
Kolsyre—bildningen sker d& i alla kroppsdelarnes barkarl, 
hvarest arterblodet dervid férlorar sin ljusa faérg och 6fvergar 
till venblod. Men hvilken theori iin mA vara den riatta, sa 

éfverensstiimma alla fysiologer i hufvudsaken, att nemligen 
blodets éfvergaéng fran ven— till arter—blod i lungorna va— 

sendtligen beror af den miingd syre som innehialles i den luft 

vi andas, och att luftens stérre eller mindre tjenlighet for 

andedragten beror pa huruyida syre—miangden narmar sig till 

eller afviker ifran forhallandet i den rena atmosferiska luften. 

Om vi sAledes ville férséka att andas qvafgas eller hvilken 



OE  —EE eo 

491 

annan dylik luftart som belst, som icke innehaller syrgas, 

skulle vi snart blifva qvifde, hvaremot féljden af att inandas 

en luft som innehéll allt fér stor miingd syre, skulle  blifva 

lifskrafternas Ofvervaldigande af den alltfor starka retningen. 

Alla dro vidare enige deruti, att syre upptages och kol afgif- 

ves, och att andedriigts—processen har en visendtlig likhet 
med en langsam férbriinning af brannbara kroppar. Man si— 

ger saledes dn att venblodet syrsittes (oxideras), an att arter— 
blodet renas fran kol (decarboniseras) genom andedragten. 

Fornyelsen af blodets nirande egenskaper ar icke den 
enda fdriindring som féregar vid dess gang genom lungorna. 
Utvecklingen af den djuriska vérmen ir en annan ganska vig— 

tig verkan af dess syrsiittning. Om icke den menskliga krop- 
pen egde férmaga att sjelf kunna alstra virme och sdlunda i 
alla klimater behalla ungefiér samma virmegrad, kunde den 
icke lefva linge. Under vintern i de nordliga linderna skulle 
blodet snart stelna och lifvet utslaickas, om det icke funnes 

medel att ersitta den virme som den kalla luften borttager 
fran kroppen. Pa de flesta stillen af jorden ar atmosferens 
virmegrad, afven om sommaren, ligre an menniskokroppens, 
och foljaktligen bortgar bestindigt nigon viirme, som pa ett 
eller annat saitt maste ersiittas, sd vida icke sjukdom eller déd 
snart skall intraffa sdsom en féljd. 

Vid vanlig forbrinning af kol i den atmosferiska luften, 
férenar sig kolet med dennas syre och bildar kolsyra. Under 
det att detta pagdr, utvecklas virme med en hastighet som 
motsvarar brandens intensitet; alldeles samma férdndringar 

forsigga vid andedriigten, och 6fverensstimmelsen mellan var— 
meutyecklingen och andedrigts—organernas tillstand hos alla 
djurklasser dr sa pataglig, att den icke kan fornekas, ehuru 
olika de theorier dro, enligt hvilka man soker forklara dessa 
freteelser. Efter regel motsvarar — under i 6frigt lika om— 
stindigheter — mangden af den i kroppen utvecklade virme, 
lungornas storlek och kraft; och niir dessa blifva svaga, min- 
skas ocksé varme—utyecklingen. Deraf kommer sig att manga 
menniskor, hyars lungor iro ofullstindigt utvecklade och som 
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hafva anlag for bréstsjukdomar, bestindigt lida af kall bud 
och kalla fotter, och att manga, hvilkas helsa férut yarit gan— 
ska god, blifva mer och mer kansliga for kyla allt som de 
blifva sjukliga och sjukdomens fortging forsvagar lungornas 
verksamhet. Jag har sdviil hos mig sjelf, som ock hos andra 
anmirkt att denna 6kade kanslighet for kyla ofta dr en fore- 
lopare for kroniska bréstsjukdomar, innan dnnu ndégot annat 
fullt tydligt tecken framtridt, och, som jag tror, lyckats ham— 
ma sjukdomens vidare utveckling genom tidigt anvande me- 
del, hvaremot sydrigheterna skulle varit langt stérre s4vida 
jag icke uppmirksammat denna piminnelse. 

Varmeutvecklingen i den lefvande kroppen star i nara 
forbindelse med lungornas tillsténd, och vi finna temperatu- 

ren derf6re hégst hos de djur, som hafva dem mest utveck— 
lade, nemligen foglarne. Hos manga fogelarter éfverstiger den 
inre varmen, menniskokroppens varme med 20—380 grader 
(Fahrenheit), hyaremot menniskans virme éfvergir de lagre 
djurens, hvilkas andedragts—orgauer fro mindre fullkomliga, 
ainda tills vi slutligen komma till de kallblodiga djuren, hos 
hvilka andedragts—funktionerna endast iro mycket svaga. 

Den djuriska viarmen ir sdledes resultatet af en fysiologisk 

forbrénnings—akt och star i jemnt férhallande till den mangd 
kol och syre som dervid foérena sig med hvarandra. 

Det ar annu en annan puokt, hyaruti férbranningen 
och andedrigten ifverensstimma, och da den ar af praktisk 

vigt, vill jag icke forsumma att derpa fasta lisarens upp— 
miarksamhet. Da man forbriinner en bestimd portion kol— 
amne eller rent tridkol, i en bestimd méangd luft, sa forena 

dessa sig alltid i ett bestamdt férhallande och bilda dervid 
alltid en noggrant lika stor mingd kolsyra. Om man sale— 
des vill f6rbranna 42%o gran kol, behéfvas dertill 400 ku- 
biktum syre, och derutaf bildas da alltid 100 kubiktum kol- 
syra. Innehaller den luftmingd hvaruti kolet forbrannes, en— 
dast 75 kubiktum syre, s& upphér férbranningen sa snart 
denna mingd ar fértard, och 35 gran af kolet blir icke for— 
briindt; om deremot syremingden ir stérre an 100 kubik- 
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tum, si férbrinner kolet helt och hallet, och resten af syret 

aterstir oférindradt. 
Vid andedriigten giiller alldeles samma lag. En bestimd 

miingd atmosferisk luft kan endast syrsitta en bestimd och 

oférinderlig mingd vendst blod af en bestimd blandning. 

Ar syremiingden for ringa, s4 blir en del af det vendsa blodet 

oféraindradt, blandar sig med den syrsatta delen, och cirku— 

lerar igenom kroppen med densamma, samt férringar sdlunda 
blodets lifnirande kraft. Okar man deremot genom konst, 
mingden af syre i den luft som inandas, sd finnes der icke 
nog kolimne till férening dermed, och det upptagna 6f- 

vermattet af syre verkar sa retande och hetsande, att det lait— 

teligen blir skadligt fér helsan. Smith beraknar att hvarje 
sammandragning af hjertat drifver 2 uns blod till lungorna, 

och att den luftmassa som detta blod-verkar pa, beléper sig till 
mellan 8 och 9 kubiktum (omkring '% skalpund). Da hjer— 
tat nu sammandrager sig omkring 4 gdnger under hvarje in— 
andning, komma saledes hvar gang vi andas, 8 uns blod i be— 

réring med omkring 54 kubiktum luft. Men om den vid 
inandningen upptagna luften, af en eller annan orsak in— 
skrankes till */:delar af denna portion, eller, hvilket blir det- 

samma, om den inandade luften blir sa oren, att den endast 

innehiller ‘/;:delar af den ratta proportionen syre, sd ar det 

klart att blodets syrsattning blir ofullstindig, och helsan kom— 
mer i fara. 

Om vi antage den forutnimnde berikningen af Finlaz- 
son, sa se vi att 57 oxhufvuden luft under 24 timmars tid 

inverka pa 24 oxhufvuden blod, och att luften derunder for— 
Jorar 328% uns eller omkring 441%  oxhufvud syre, hvar- 
under den samtidigt blandas med en lika mangd kolsyra, som 
utgar fran lungorna; — med andra ord: 24 personer inan— 

das 57 oxbufvud luft under en timma och forindra pa anfordt 
sitt dess sammansittning. Da saledes 100 menniskor under 
en timmas tid sitta i ett insténgdt rum, t. ex. vid en férelis— 

ning, inandas de derunder mera in 228 oxhufvud luft, fér- 

tira 45 oxhufvud syrgas, och férskimma luften med samma 
Combe’s Fysiologi. 413 
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mingd kolsyra, utom de vattenéngor som derjemte afven 
bortgi. Om nu ahérarne under fnnu en timma skulle néd— 
gas inandas samma lJuft, maste de nédvindigt komma att 
lida af en ofullstandig syrsiittning af blodet. Hiaraf beror den 
matthet, slshet och hufvudvirk som sf ofta pakommer i be- 
tydligt éfverfyllda kyrkor, theatrar och danssalar, och som 
horde pdminna oss derom, att lungorna icke forses med till— 
ricklig mangd syre till fornyande af det blod som gar igenom 
dem, och att denna brist icke kan ga rum utan att kroppens 
helsa deraf lider. 

Om man icke faster nagot afseende vid dessa pamin— 
nelser, utan fortfar att inandas samma luft, s4 blir slutligen 
kolsyre-mingden sa betydlig att den yerkar sisom gift och 
latt blir dédande. Detta intraffar di kolsyre-mingden i luf- 
ten narmar sig till 40 procent. Om den stiger derdfver sa 
intrider hastigt sansléshet och déd, och detta ar orsaken till 
de sa vanliga dédsfall, hvilka aro foljder deraf att man stun— 
dom later koleld brinna under hela natten i kaminer uti till— 

stiingda sofrum, hvarjemte ock de ofvan (sid. 44) omtalade 
olyckshindelser aéfven kunna hanforas hit. 

Det éde som triaffade de 146 Engelsmiin, hvilka 4r 1756 

blefvo instiingde i den svarta halan i Calcutta, ar ett traffande 
exempel pa de skadliga foljderna af otillracklig tillgang pa luft. 
De blefvo allesammans inkastade i ett tillsténgdt rum som héll 
48 fot i fyrkant. Der funnos endast tya sma fonster, hyilka 
begge voro pa samma sida, sa att saledes intet luftdrag kunde 

iga rum. Knappast var dérren tillstingd efter fangarne, forr 

ain deras plagor begynte, och efter en kort stunds forlopp 

borjade en fortviflad och mérdande kamp for att komma fram 

till fénsterna. Inom fyra timmar lago de som annu lefde, i en 

apoplektisk domning, och efter sex timmars forlopp hade d6—- 

den redan befriat 96 af de olyckliga offren. D& man om 

morgonen Oppnade dérren, funnos endast 25 vid lif, af hvilka 

flere sedermera dogo af rétfeber, framkallad genom den med 

skadliga Angor éfverfyllda luften. Men, kunde man siga, en 

sidan olycka kan intraffa endast hos ett barbariskt och okun— 
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nigt folk. Man borde verkligen si tro, och likval herrskar 

en sa stor okunnighet bland oss sjelfva, att man i var egen 

historia kan pa&peka mera iin ett motstycke till denna handelse. 
Ett sidant exempel finnes i den nyligen utkomna_ skriften: 
»Skalden Crabéde’s lefverne», firfattad af hans son. Da Georg 
Crabbe var tio eller elfva dr gammal blef han skickad till sko— 
lan i Bungay. »Kort efter ankomsten dit, var han nara att 
ytillsatta lifvet. Han skulle tillika med nagra skolkamrater 
ystraffas, derfore att de hade lekt soldater, med att insiittas i en 

»ystor hundkoja som benimndes: Svarta halet. Georg krép 
»férst in, och da platsen var fvild af de unga forbrytarne, blef 
»luften snart odraglig. Den stackars pojken skrek forgiifyes _ 
»yatt han var niira att qviafvas. Slutligen bragt till fortviflan, 
»bet han den nirmast staende gossen i handen; — »»Crabbe 
»doér, Crabbe dir», vralade den bitne, och vakten 6ppnade slut— 
»ligen dérren och lat pojkarne stérla sig uti fria luften. Min 
»fader sade: »»en enda minut till, och jag hade varit déd»». 

Ett annat exempel triiffas i Walpole’s bref, och fortje— 
nar si mycket heldre att berattas, som olyckan var en foljd 
endast af okunnighet, och icke af grymhet eller elak afsigt. 

»Det har nyligen intraffat en f6rfirlig mordscen» siger Wal- 
pole. »Nagra druckna konstaplar fingo det infall att sitta i 
»verkstillighet lagen emot lésdrifvare; de upptogo saledes alla 
»dem de motte, tills de hade hopsamlat fem eller sex och 
»tjugu, hvarefter de satte alla dessa uli ett trangt fangelse 
»(S:t Martins roundhouse), hyarest de héllo dem instingde 

»yhela natten vid stingda fénster och dérrar. De arma men— 
yniskorna, som hvarken kunde réra sig eller andas, skreko sa 

ylange de annu hade nagon luft, och bado slutligen om vat— 
»ten; ett stackars fruntimmer sade att hon igde 48 pence, 
»och dem ville hon gerna gifva for en dryck vatten — men 
»forgifves! De hade en sa string uppsigt ofver dem, att man 
yom morgonen fann fyra qvafda; ytterligare tva dogo snart 
»derefter, och nagra dro annu i lifsfara. Med ett ord, det dir 
»forfarligt att tinka sig, hvad de olyckliga hafva lidit. Nagra 
»yaf dem yoro tiggare och agde ingen bostad, samt yoro der— 
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»fére tvungna att vistas pa gatorna, och nagra voro 4rliga, 

yarbetande qvinnor; en af de déde var en stackars hafyande 

»tviitterska, som sent pa natten var stadd pa vagen hem ifran 

»sitt arbete» *), 
Dessa bedréfliga exempel pa olyckor, som haft sin upp- 

komst i okunnighet om de enklaste organiska lagarne, gifva 
oss, med de mest skirande farger, en bild af de skadliga f6lj- 
derna af bristen pa tillracklig miingd syre i den Juft som vi 

andas. Men féljderna af att andas en laft som i Jangt mindre 
grad ar forderfyad, aro val icke sé égonskenliga, men derfore 

icke mindre verkliga. Huru visst nu an detta ar, sa forbises 
det under det dagliga lifvet till en sidan grad, att man skall 
anse det otroligt, da fysiologiens praktiska nytta en gang blir 
mera kind, insedd och utbredd, sedan den nu bérjat blifva 
ett foremal for ungdomens allmaénna undervisning. For att, 
sa vidt det stir i min makt, paskynda denna tidpunkt, vill 

jag i nasta kapitel fasta uppmirksamheten pa nagra af de mest 
patagliga férdelar som kunna vinnas genom ett noggrant 
iakttagande af lagarne fér andedrigten, icke allenast till att 
forebygga och bota sjukdomar, utan afven for att framja men— 

. niskosligtets helsa och lycka, sa val i fysiskt som psykiskt 
afseende. 

TIONDE KAPITLET. 

Om lagarne for andedragten. — Vilkoren for lungornas helsa. 

I Herr Farr’s vil utarbetade och larorika tillagg till 

Arsberattelsen om forlossningar, iktenskap och dédsfall, anfo- 

res det att 27% procent af alla didsfall i England och Wa— 

les under 1838 hirrérde fran sjukdomar i andedrigtsorga— 

nerna, och att 39,023 menniskor détt endast af lungsot. 

Ibland desse férhdllo sig minnerna till qvinnorna, som 46 

till 49. Om man nu antager att“det i Skottland och Irland _ 

*) Walpole’s Letters, £853, 
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arligen dor jemfrelsevis lika manga af denna sjukdom, sa 

blir -antalet pa samtliga dédsfall af bréstsjukdomar inom det 

forenade konungariket, mera iin 90,000 om dret. Om det 

skulle behdfvyas jinnu mera fr att vicka yar uppmirksambet 

och intresse, samt bringa oss att efterforska orsakerna till 

denna ofantliga dédlighet, och att uppséka medel hyarigenom 

den kunde férebyggas, sd torde man finna tillricklig upp- 

muntran dertill redan i det faktum, att det aldra stérsta an— 

talet af dem som bortryckas af denna sjukdom, just éro unga, 

alskvarda och af naturen bégt begafvade menniskor. Men jag 

ar Ofvertygad om att saken, dfven utan afseende hirpa, ar i 

och for sig sjelf tillrickligt vigtig for att kunna fingsla hvarje 

tinkande lisares uppmarksambhet. 

Efter den allminna férklaring som vi lemnat 6fver lun— 
gornas byggnad och aindamal, ar det patagligt, att det gifves 
flere omstiindigheter som hafva ett vasendtligt inflytande pa 
andedrigtens helsa och kraft, och hvilka det siledes maste 
vara oss ganska maktpaliggande att narmare lira kanna. 

Framst bland dessa maste vi sitta en rik tillgang pd 
ren atmosferisk lujt, som innehiller tillbérlig mangd, eller 24 
procent syre, och icke mera kolsyra, én omkring en del pa 

tusende. I nira férbindelse harmed star ett annat vilkor for | 
en frisk och kraftig andedragt, nemligen det, att hvarje hin- 
der for lungornas utvidgning och [ria verksamhet undan- 

rédjes; ty dessa bada vilkor dro nédvandiga, for att det vid 
hyarje andedrag skall kunna upptagas en sa stor miingd ren 
luft i lungorna, som erfordras till en fullstindig syrsiattning 
af hela den miangd venést blod som utsittes for dess inverkan. 

Om man instinger en ratta under en stor glasklocka, 
som ar fylld med luft, men sa stiilld att det oméjligen kan 
inkomma frisk luft i densamma, visar rattan under nagon tid 
intel tecken att befinna sig illa, sa lange den luft som klockan 

inneballer énnu ar négorlunda ren; men allt som syrgasen 
fértires och kolsyre~mingden 6kas, synes den blifya orolig 
och beklamd, ungefiir pa samma sitt som svaga personer i 
6fverfyllda, tillstiingda rum. Inom kort ser man den supe ef= 
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ter luft, utspinna Jungorna s4 mycket som méjligt, och Jika— 
som arbeta for att f4 luft, alldeles som de olyckliga fangarne 

i Calcutta och skalden Crabbe i hundkojan. Efter ett par 

timmar dér hon yanligen under konvulsioner, alldeles som om 
den drunknade eller qvifdes. Detsamma intraéffar med men- 
niskor och alla andra djur, icke ens fiskarne undantagne, dA 
tuften beréfvas dem eller blir forskamd; och dé en menniska 

hinges, ar déden alldeles icke — sésom man i allmanhet tror 
— en féljd deraf, att halsbenen gi ur led, utan deraf att Juften 
utestinges fran lungorna och ej Jingre kan tillyagabringa den 
addvandiga fordndringen i det venésa blodets sammansittning. 

Da det saledes ar afgjordt att ren luft i ett visst for— 
‘hallande ar ett nédvandigt vilkor for venblodets férvandling 
till arterblod, sa ar det ocksa tydligt att hvarje afvikelse fran 
detta forhallande maste vara skadligt, emedan andedragten da 
blir ofullstandig, och naturens andamal dermed icke uppfylles. 
Vi skole nu ddagalaigga att detta forballande hvarje dag och 
hvarje timma, samt under de mest olika omstiindigheter mangen 
gang rubbas, och att manga lidanden och en stor dédlighet, 

hyilken ganska latt borde kunna undvikas, deraf aro en foljd. 
Det finnes atskilliga sitt, hvarpa lungorna kunna berof— 

vas det till andedrigten erforderliga forradet af ren luft. 
For det forsta kan det vara ett eller annat hinder for luftens 

-genomgdng genom luftréret, sisom man stundom ser vid 

kikhosta och strypsjuka. Detsamma intraffar ock da en eller 
annan frimmande kropp tapper luftvigarne, afvensom vid 

sammantryckning af halsen. Vid dessa tillfillen kan luften 
icke komma in i lungorna, och dervid intriffar déden sasom 

en hastig foljd. 
For det andra kunna lungorna komma att sakna till- 

borlig tillgang pA luft, da nagot utifran sammantrycker 6ré— 

stet, si att lungorna och luftcellerna icke kunna fa plats att 

ordentligt utvidga sig. Detta intriffar mycket ofta, och om 

en sidan tryckning stadigt fortfar under en lingre tid, sa blir 
detta en rik killa till klen helsa, och framfér allt till lung— 

sjukdomar. Det vantigaste satt hvarpa bréstet salunda sam— 
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mantryckes, ar genom tranga snérlif hos unga fruntimmer 

som dro mycket begiirliga att fa hvad man kallar en vacker 
figur. Afven gifva manga handtverk, hvilka erfordra en lin- 
ge fortsatt bojd kroppsstillning, anledning till en sidan sam— 
mantryckning, ofta till en ganska hig och forderflig grad. 
Detta iir t. ex. hindelsen med skomakare, som under arbetet 
sitta helt och hallet nedbéjde, och endast sillan kunna fa ett 
fullt och djupt andedrag. Anledningen ar vid alla dessa till— 
fallen densamma. Lungorna fa icke den luftmingd som for— 

dras till blodets fullstandiga syrsattning, och som foljd deraf 
blir dess beskaffenhet férsiimrad och kroppens niiring ofull- 

stiindig. Detta resultat ar sd naturligt, och forklaringen der— 
dfver sd enkel, att jag icke liingre vill uppehalla mig dervid, 
utan endast tilligga nagra upplysningar, for att visa till hyil— 
ken grad unga qvinnor sa att siga med vilja skada sig medelst 
bréstets sammantryckning, i den fafanga inbillning att dermed 
vinna nagot, som aldrig kan ernas da det sékes pa detta siitt. 

Enligt lungornas och bréstets naturliga bildning, befin— 
nes deras Sfre ainda smalast, och de blifva deremot nedat mer 

och mer breda, anda till nedanfér sjette eller sjunde refbenet. 
Detta kan man se sa val af ofvan meddelade afbildning af ske— 
lettet (sid. 150) som ock af har vidfogade teckningar, af 
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hyilka den ena visar formen for den Medicwiska Venus, den 

andra huru figuren yanstiilles genom bréstets sammansnoring. 

Venus-figuren ir den naturliga, och erkannes af konst— 
niirer och hvar och en som figer bildad smak, for det hogsta 

ideal af qvinlig skénhet. Det ar ocks& den som man 84 yal i 

ildre som nyare tider har sékt niirma sig, vid utforandet af 
de skénaste bildhuggare-arbeten. Och likval finnas fruntim— 
mer i en otalig mingd, fran de hégsta till de lagsta folkklas— 
ser i samhiillet, hvilka af okunnighet och begir att f6lja ett i 
den hégsta grad smaklést mod, smaningom vant sig att anse 
ett smalt eller spindel—likt lif som en prydnad, hyilken for— 
tjenar att tillkampa sig fér hvad pris som helst, och som ar— 
beta med ett mod och en ihardighet som vore vardige mar— 
tyrer, for att fordrifya naturens verk och frambringa en yan— 
skaplighet, sidan som den, som dr framstalld pa teckningen 
vid sidan af Venus, hvilken naturligtvis ar det verkliga skén— 
hets—idealet. Man behéfver endast kasta ett dga pa dessa 
 bada figurer, f6r att inse att ett fullstindigt andedrag icke ar 
mojligt, da en sadan sammantryckning ager rum, och att blo— 

det foljaktligen maste komma att lida af otillracklig syrsatt— 

ning i lungorna. 
Att detta ocksa verkligen blir en féljd af bréstets sam— 

mantryckning, bevisas af atskilliga handelser. Herr Thackrah, 
som har gjort atskilliga férsék i detta afseende, fann deryid, 
att négra unga man som arbetade pa en fabrik, vid en 
forcerad utandning kunde utdrifva 47—28 matt luft ur lun— 
gorna, hvaremot de unga qvinnor hvilka arbetade pa samma 

fabrik, och saledes i 6frigt befunno sig under samma omstan— 
digheter, icke kunde utandas mera in 6—4i matt. Hos 

tio af dessa qvinnor, som voro omkring £8 till 49 ar gamila, 
och »som icke ledo af nagon sjukdom», fann Thackrah att den 
utandade luftmingden i medeltal utgjorde 8—40 matt, hvar— 

emot densamma hos unga karlar af samma Alder besteg sig 

till 47 matt. Nagot litet af denna olikhet i mangd torde bora 
tillskrifvas det forhallande, att bréstet af naturen ar rymligare 

hos mannen iin hos qvinnan; men Thackrah har enligt min 
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tanke ratt da han harleder denna skillnad »foretradesvis fran 

»bréstets sammantryckning genom sndrlifvet hos fruntim— 

»merna» *), Jag har sjelf sett en hindelse, der icke allenast 
refbenens form var forindrad, utan ocksd lefvern derjemte 

formligen insnérd, s& att den visade en fara som uppkommit 
genom en 6fverdrifven tryckning af ett trangt lifband, och som 

hade till féljd en langvarig sjuklighet och slutligen déden. 
En annan likartad hindelse hade jag afven helt nyligen till- 
falle att bevittna. 1 berdttelsen fran darhuset i Glasgow om— 
talas fnnu en annan hiindelse, som ocksi har kan tjena till 
exempel. Der var nemligen ett fattigt fruntimmer som afled 
af bréstvattusot i férening med en ovanlig hoptryckning och 

undanskjutning af lefvern, lungorna och bjertat, hvilket var 
en féljd af deo vana hon hade att hardt snéra sig, hvilken 

vana hon med yansinnig envishet hade bibehallit under hela 
sitt lif, allt ifran sin tidigaste ungdom. I alla dessa hindelser 
maste de nedre delarne af lungorna hafya varit till den grad 
sammantryckta att de oméjligen kunnat fullstindigt utvidgas. 

Vi hafva af Herr Farr’s tilligg till den ofvan omtalade 
berittelsen, sett att omkring 27'/2 procent af alla dédsfallen 

under ar 4838 i England och Wales hirrérde fran lung- 
sjukdomar; der afledo nemligen 90,823 menniskor af dylika 
sjukdomar, och bland dessa funnos icke mindre in 59,025 
fall af lungsot. Betinker man nu huru manga starkt ver— 
kande sjukdomsorsaker som maonen dr utsatt for, framfor 
qvinnan, afyensom ock den mindre kontroll som mannen ar 
underkastad under den farligaste lifsperioden, den uppbru~ 

sande ungdomen, skulle man hafva skal att vinta sig ett stérre 

antal offer bland mannerna, an bland qvinnorna, hvilka synas 
langt mindre blottstallda. Men forhallandet visar sig alldeles 
omyandt. Enligt Herr Farr’s berikning var nemligen fér- 
hallandet mellan dédsfallen af lungsot och samtliga dédsfallen 
bland minner, som 3,8 till 1000; bland qvinnor deremot som 

*) Thackrah, on Umployments as affecting Health and 
Longevity, sid. 93, 
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4A till 1000, eller 27,935 manner och 351,090 qvinnor. 
Denna stora dédlighet »af lungsot bland de Engelska frun— 
»timmernay, tillagger Herr Farr, »kan dels tillskrifyas det 
»mera instiingda lif som de féra, och dels den sammanpriss- 
»ning af brdstet, som tir en vana hos dem, och som hindrar 
»lungornas fullkomliga utvidgning. Bada dessa omstindighe- 
»ter bidraga dertill att lungorna ické tillrackligt fyllas med 
»frisk luft, blodets beskaffenhet blir simre, och tuberkulés 
»lungsot utvecklar sig med en onaturlig och férfarande ha— 
»ystighet». 

Da till denna lungornas forminskade rymlighet, orsakad 
af yttre sammantryckning, derjemte kommer inandning af en, 
genom manga menniskors andedrigt redan forderfyad fuft, 
blir den inandade syremaingden ytterligare férminskad, blodets 

fordndring annu ofullsténdigare och, som en nédvandig féljd 
deraf, helsan dnnu hastigareé forst6rd. Denna forening af skad— 
liga inflytelser ar ingenstides tydligare framtraédande fn hos 
modehandlerskorna i hufvudstaden. Sémmerskorna sitta har 
innestangda, utan att nagonsin njuta formanen af rérelse i 
fria luften, hvilken ar sa nédvindig for bréstets fullstindiga 
utvidgning, under 44—46 timmar om dagen, och nagra ars— 

tider annu lingre, i den forskamda luft som fins i de 6fyer— 

fyllda arbetssalarne. Deras tranga dragt och den framat béjda 
och ororliga stillning 1 hvilken de sitta, hindrar annu mera 
Jungornas fria verksamhet. Dessa samma omstandigheter fore— 
finnas éfven vid manga andra slags handtyerk, och foljderna 
deraf blifva desto svarare, ju mera forskiimd luften ar. I 

flere slags fabriker, der luftens forskimning stundom stiger 
till sin héjd, dr nistan ingen af arbetarne fri fran lungsjuk— 

domar. Thackrah berattar att da han uppebdéll sig pa fabri— 
kerna i Leeds for att underséka de dervarande arbetarnes lun— 
gor, »var der en sidan hosta hos de personer som instillt sig 
for att undersdkas, att den stindigt afbrét och stérde under— 

sikningen med stethoskopet» (bréstluren). 
Dessa personer voro icke valde sisom de svagaste till 

undersdkningen, utan de togos utan atskillnad bland arbetarne. 
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Det ¢redje sitt hyarpd lungorna ofta komma att lida 

brist pi den miingd luft, som behdfves for att syrsitta den 

blod som gar igenom dem, ar genom inandning af oren eller 

forskiimd luft. Om luften hvari man andas, af en eller an- 

nan orsak, sisom manga menniskors sammanpackning, manga 

brinnande Ijus i forening med klen luftvexling, blir sa for— 
derfyad, att de tjugu kubiktum, som erfordras till hvarje an— 
dedrag, endast innehalla tre kubiktum syre i stillet for fyra, 
och denna brist ersiittes af en kubiktum kolsyra, sa ar det 

uppenbart, att blodet genom inverkan af denna luft skall blif- 
va simre syrsatt, in om blott femton kubiktum ren luft, 
hade inkommit i Jungorna. Den stérre mangden af kolsyra 

férhéjer verkan af bristen pa syre, derigenom att den i och 

for sig verkar skadligt och till och med rent af giftigt; och 
hiraf beror den stora svaghet och dédlighet som sa ofta blir 

en féljd af lange fortsatt inandning af mycket forskimd luft. 

Och likvil — huru litet aktas icke denna vigtiga sanning i 
det praktiska lifvet!) Man har bade i kyrkor, theatrar, dans— 
salar, sjukhus och andra offentliga samlingsrum gjort litet eller 

intet for en tillracklig omsittning af luften, och detsamma ar 
ifven hindelsen med vara enskilda bostider. Det gar knap— 

past en dag férbi, utan att en lakare som har nagon praktisk 

verksamhet, patriffar ett och annat fall, der helsan har lidit 

eller tillfriskningen férdréjts emedan menniskorna af tanklés 
likgiltighet icke inse vigten af ren luft for organismens lif och 
helsa. Vi hafva i det foregaende nimnt flere exempel huru- 
ledes lifsfarliga och dédliga f6ljder intriéffat sdésom beroende 
endast af en i hég grad férskimd Juft. 

De skickligaste och mest erfarne lakare inom armén och 

flottan aro alltid de ifrigaste att yrka pa starkt luftdrag sé— 
som det vigtigaste skyddsmedlet for helsan och ett nédvain— 
digt vilkor for de sjukes tillfrisknande. Sir George Ballingall 

talar ofta derom, och visar hvilken stor vigt Sir John Pringle, 

Dir Jackson, Sir Gilbert Blane och andra forfattare af lika 

stort anseende hafvya fastat vid denna omstandighet. Sir 
John Pringle pastar att sjukhusen under hans tid orsakade ° 
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manga sjukdomar och manga dédsfall »genom den klena Luft 
»och andra missgynnande omslindigheter som der férefun— 
»nos»; och D:r Jackson anfor, di han omtalar att en betydlig 
héjd fran golf till tak ar en egenskap af stor vigt vid militér— 
sjukhus, sdsom anledning hartill: »att luftens forskamning ge— 
»nom manga menniskors yistande i ett trangt rum, orsakar 
»ysjukdomar och ékar dédligheten i en utomordentlig grad. 
»Det visade sig ofta under sista kriget, att flera menniskolif 
»spilldes genom sammanpackningen af sjuka i Jaga och tranga 
»rum med klen luftyexling, iin genom att lata dem ligga blott— 
»stallda for hard och ra yaderlek bakom en hick— eller graf- 
»vall» *). 

T samma skrift finner man dfven ett annat, icke mindre 

bedréfligt an larorikt exempel pa de olyckor som kunna upp— 
sta dels genom sammanpackning af ett stérre antal personer, 
an luften i rummet kan underhalla, dels genom fullkomlig 
brist pa en f6rstandig method for luftvexlingen. 

Under sommaren ar 4844 utbrét en typhusfeber inom 

_fjerde bataljonen af linietrupperna, hvilken for tillfallet var 
inqvarterad i Stirling—Castle. Derjemte forekommo manga 
fall af baftig lunginflammation, och resultatet af bada dessa 
sjukdomar blef vanligen déden. Igenom att underséka de 
narmare omstindigheterna rérande denna feber, erfor man 
att i ett rum af 25 fots langd och 48 fots bredd, lago 60 
personer, och i ett annat af 54 fots lingd 24 fots bredd, 72 
personer! For att dessa icke skulle qvafvas, hollos fonsterna 
éppna hela nitterna, sd att folket pa en gang blottstalldes for 
starka stommar af kall luft, och »for de heta och samman— 

»tringda djuriska utduastningar som nédvandigt maste aga 
»rum i ett sd éfverfyldt rum; féljden hiraf yar dels typhus— 
»feber, dels lunginflammation. I de mindre éfyerfylida rum— 

»men pa samma stalle férekom intet sjukdomsfall af feber». 
De af manskapet som légo omedelbart blottstallde for luft— 
strémmarne voro naturligtyis de som mest angrepos af lung 

inflammation. 

aay Ballingall’s Letters, sid. 478. 
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I Chamber's Journal *) anféres, i afseende pa oméjlighe- 
ten att afliigsna orsakerna till febrar: »hufvudorsakerna an— 

ygifvas vara tit befolkning, klen luftvexling och fattigdom. Vi 

yskole hiir anféra ett exempel, som visar att, hvad an fattig— 
»domen och andra omstiindigheter pi atskilliga satt kunna 
vbidraga, sd ligger dock den hufvudsakliga och omedelbara 
yorsaken i férskiimd luft. Det finnes ett stort hus i forstaden 
»vid Anderston, som efter sitt byggnadssitt och den férfar— 
yliga miingd menniskor som der finnes sammanpackad, kallas 
pbaracken. Der skall bo nira 500  personer, till stérsta de 
ylen Irlindare, i detta hus, der hvar familj har ett eller pa sin 
»héjd tva sma rum. Under en lang tid saknades aldrig febrar 
»t baracken; man hade haft fem sjuke i ett rum, och under 
yde sista tva manaderna af 4834 intriffade 57 fall af feber i 

ydetta enda hus. Under de fem dren, fran 4835 till 4839 

yintraffade 55,949 fall af feber i hela staden, hvars folk— 

ymingd beriknades till 240,000 menniskor; sdledes skulle 

ydetta hus, med 480 innevanare, pa sin andel haft 442 sjuk- 

ydomsfall. Men huru férhdll det sig i sjelfva verket ? — 
»Distriktets skicklige likare, Herr Hemming, hade i bérjan af 
yar 1852 i hvarje rum af baracken latit anbringa ett enkelt 
ptennrér, tva tum i diameter, som gick igenom taket in i ett 

ygemensamt rér, hvilket vidare fortgick ut i skorstenen som 
pledde fran en ugn i en fabrik som lag straxt bredvid; har— 
yigenom tillvigabragtes ett bestindigt luftdrag i alla rummen, 
»och deras innevanare tvingades, antingen de ville eller icke, 
yatt andas ren luft. Féljden hiraf — vi kunna nemligen icke 

»betrakta det annorlunda iin som en foljd — yar att man 
»knappast hade ndgot sjukdomsfall af feber i detta bus under 
yde nastfoljande 8 aren; med undantag af ett ar, da Herr 
»Flemming icke hade uppsigt 6fver inrattningen, intriffade 
mnemligen till den sista December 4839 endast fyra fall af 
»febersjukdom». 

Detta ovanligt goda helsotillstand i en byggnad, der fe- - 
—_ 

*) Chambers’s Edinburgh Journal, den 47:de April 1844, 
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brar férut voro si allminna, ar si mycket larorikare, som 
luftreningen var den enda f6riindring som der féretogs; och 
da feber-sjukdomar under hela denna tid grasserade ganska 
starkt i stadens 6friga delar, kan man icke annat fn harleda 
barack—innevanarnes foretradesvis goda helsotillstand, hufyud— 
sakligen fran den renare luft, hvari de lefde. 

Till samma resultat komma vi dfven om vi granska de 
forr omndmnde statistiska berittelserna. Jag vill har endast 
anféra en »Tabell som visar medeltalet af déde inom tre grup— 
per af hufvudstadens distrikter», hemtad ur Herr Farr’s 
tilligg, och bestimd att visa att dédligheten, under i 6frigt 
lika omstandigheter, 6kas i férhallande till befolkningens tat— 
het och luftens orena tillstand. 
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Af denna tabell inser man, att 0,549 dédsfall af typhus 
forekommo i de mest befolkade delarne af hufyudstaden, hyar— 

emot endast 0,154, der omstaindigheterna yoro mera gyn— 
samma; saledes ett forballande nara nog som fem till tva. 

Att oren och forskimd luft mycket bidrager att utveckla 
bréstsjukdomar, har ofta blifvit iakttaget; men ingen har sa 
klart Adagalagt detta, som D:r Longbard i Genf, alldenstund 
hans berittelse grundar sig pa en noggran undersdkning af 
en stor mingd enskilda fal. Han har utstrickt sina under— 
sdkningar till 4,500 dédsfall af bréstsjukdomar och 54,572 
individer med 220 olika slag af sysselsittningar, samt genom 
jemforelser mellan dem,.hyilkas arbeten forrattades under bar 
himmel, och dem som arbetade i stingda verkstéder funnit, 
alt dubbelt si manga afledo af bréstsjukdomar bland dessa 

4 
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sednare, som bland de forra; och att dédligheten tilltog i 

samma férhallande som verkstiderna voro sma, tillstingda 

och med klen luftyexling *). Ett sidant faktum erfordrar in- 
gen vidare férklaring; jag vill derfére icke lingre uppehialla 
mig med detsamma utan endast hiinvisa paé en annan sjuk— 

doms-form, som star i niira sammanhang med bréstsjukdo— 
marna, och som afven bortrycker en 1 betydlig mingd menni- 

skor, nemligen skroflerna. 
De tre hufvudorsakerna till skroflerna — dd man un- 

dantager medfédt anlag — iro, enligt allas asigt, forskimd 
luft, otjenlig mat och klen niring. Huru stort inflytande den 
forsta af dessa-omstindigheter har, kan man inse deraf, att 

man kan fa sjukdomen att mycket hastigt utveckla sig hos 
eljest friska djur, genom att nagon tid stinga dem inne i oren 

luft. Men beklagligt nog behéfver man icke dessa forsdk, 
emedan vi dagligen kunna erfara alldeles detsamma i de fat- 
tigas tranga bostider inom niistan alla vara stora stéder, 
afvensom ock i osundt beliégna och med klen luftvexling for— 
sedda arbetshus och asyler for barn. 

Carmichael anfér sisom anledning dertill att sjukdo— 
men vid den tid da han skref (ar 1809) var si utomordent— 
ligt utbredd inom arbetshuset i Dublin, den omstindigheten 
aft det i ett rum af medelmattig héjd och 50 fots lingd samt 
18 fots bredd, yoro inpackade 58 siingar, med tre barn i 
hyar sing, saledes inalles mera in hundrade barn! Forestén— 
derskan berittade Carmichael, »att luften i detta rum var 

»odriglig nar dérrarne 6ppnades om morgonen; och att det 

»icke hjelpte att 6ppna fonster, emedan de af barnen som er— 

»foro olagenhet af kilden, stingde igen dem s4 snart de kom— 
»mo upp. Den luft de andades om dagen var icke stort battre; 
»manga af dem qvarstannade i sofrummen eller samlades hun— 
»dradetals i skolrummet» *). Kan vil nagon, efter att hafya 

*) Penny Cyclopedia, Artikeln: Phthisis. 
ee Charmichael’s Essay on the Nature of Scrofula, Dublin 
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list denna berittelse, férundra sig éfver att skrofelsjuk— 
domen var allmin under sddana omstindigheter? Det yar 

forst denne utmirkte likares vidtagna anstalter som andteligen 
lyckades att nagot mildra sjukdomen och dess harjningar. 

Den fjerde orsaken dertill att Jungorna icke ratt fyllas 
med luft, och att blodet, och i f6ljd deraf hela kroppens till— 
stand afviker frin det naturliga och friska, — dr det nu for 
tiden sd allmiinna stillasittande lefnadssittet, och det deraf 

beroende forsoffade sinnestillstandet. Om ndgonsin en gu- 
domlig lag med tydliga drag ar inpreglad hos den lefyande 
skapelsen, si tir det den, att verksamhet ar ett oundgingligt 
vilkor for menniskans helsa och lycka. Hvarje organ, fran 
det hégsta till det lagsta, ar beraknadt pA en fortsatt 6fning, 
och denna lag giller icke mindre fér lungorna, an fér musk— 
lerna och hjernan. Da vi, i 6fverensstammelse med denna lag, 
ndgra timmar hvarje dag réra oss i fria luften, blir blodets 

omlopp jemnt och kraftigt, andedragten fri och djup, och vi 

kanna en liflighet och ett valbefinnande som dro sikra félje- 
slagare med helsa och kraft. Man ser sdledes lungornas kraft 
betydligt 6kas bade hos menniskor och djur under en plan— 
miissigt fortsatt 6fning. Jag sig for nagra dr sedan en liten 
undersiittsig Irlindare, som for en ringa penning sprang i kapp 

med en af Glasgow—postvagnarna, och fortsatte dermed 52 
Engelska mil, under en regnig dag och pa en djup, gyttjefull 

vag. Hastigheten var i medeltal 9 mil i timmen, och likval 
syntes den stackars mannen icke uttréttad, och stannade ej 

forr 4n han uppnadtt sin bestimmelseort. Hos denne man 

berodde den forvanande styrkan och uthalligheten otvifvel- 

aktigt af en fullstandig syrsittning af blodet i ett par friska, 

rymliga och val dfvade lungor. 
Det valkinda nyttiga inflytande som en munter och liflig 

sinnesstimning, och de férderfliga verkningar som sorg, be- 

kymmer och andra nedslaende sjalelidandeti medféra, hafva till 

en del samma grund. 

De upplifvande sinnesrérelserna paskynda blodomloppet, 

gora andedragten hastigare, och hoja lifskrafterna, si att det 
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blir syart att halla sig stilla och overksam. De nedsliende 

sinnesrérelserna deremot minska blodomloppets kraft, géra 
andedriigten lingsam och svag, samt férsvaga lifvets naturliga 
stimulus till den grad, att menniskan far bestimd afsky for 
kroppslig verksamhet, och forfaller i overksamet grubblande. 

Ett mycket nedslaget sinnestillstand medfor saledes, ganska 
_naturligt, en ofullstindig andedrigt, ett trégare blodomlopp, 
och de Atskilliga sjukdomar som bero pa en forsvagad lifskraft; 

hvaremot haftiga, upphetsande sinnesrérelser verka en djupare 

andedrigt, bastigare blodomlopp och atskilliga sjukdomar, 

hvilkas visende bestar i en f6rhéjd verksamhet af Jifskraften. 
Det ar sdledes genom att géra andedriigten svagare och sd— 
lunda beréfva lungorna erforderlig miingd syre, som nedsla— 

_ende sinnesrérelser och ett stillasittande Jefnadssitt kunna 
utveckla anlag till bréstsjuakdomar, — en erfarenhet som re— 

dan liingesedan ar gjord, och som férildrar, uppfostrare och 
ungdomen sjelf aldrig borde lemna ur sigte. 

Manga férfattare hafva gjort sig méda att bevisa, att 
de olyckor verkligen intraffa, hvilka en fornuftig insigt i 
fysiologien maste leda oss till att forutsiitta sasom ovilkorliga 
foljder af lange fortsatt inandning af oren luft, eller af ofudl- 
stdindtg andedragt afyen i ren luft, men da hinder forefinnas 

fér lungornas fullsténdiga utvidgning. Men anledningen 
hvarfore detta skedde, eller det ritta sammanhanget mellan 
dessa olyckor och de fel hvarifran de hirledde sig, har man 
icke tillrackligen papekat och férklarat, och derfore har man 
i allmanhet icke ansett sig fullt 6fvertygad om verkligheten af 
det firderf och den skada, som menniskorna sdlunda sjelfva 

adraga sig. Denna dr nemligen ofta si langsam i sin utveck- 
ling, och har skenbart sa litet sammanhang med sin verkliga 
orsak, att denne Jatt forbises, ehuru den ar klar som mid— 

dagssolen, for hyar och en som har négon kinnedom om or= 
ganismens lagar. Men inflytandet af osund luft och ofull— 
stindig andedraigt dr icke mindre siikert och forstérande, 
ehuru det ar langsamt och smygande. En menniska med 
stark konstitution kan vil utharda att inandas en oren tuft, 

Combe’s Fysiolog?. 44 
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ehuru den likvil icke kan vara utan inflytande pa honom. 
Han besviiras icke deraf till den grad som en syag person, 
men han undgar icke en viss obehaglig kénsla, som medfor 
samma nylta som smirtan yid en forbrénning, att nemligen 

- varna for faran, pa det att man i tid m4 kunna forséka att 

undga den. Men det dr just detta skenbara undslippande af 
alla obehagliga féljder af denna inverkan, som gor oss blinda 
fr sakens allvarsamma vada, s4 att vi anse oss mycket fér— 
nuftiga och ana ingen fara, eburu likvil hyarje dag sakert, 
om ock omirkligt, 6kar summan af de verkningar som slut- 
ligen blifva forderfliga. Hvar och en som tviflar p4 yigten af 
detta vilkor for helsans bibehallande, vill jag bedja att gifva 
akt pa, huru det forhdller sig med den som har syagt brést, 
eller som lider af klen matsmiiltning eller nerysvaghet, under 
en vinter som tillbringas i stora sillskaper och offentliga né- 

jen, — och han skall finna att talrikheten af forkylningar med 
hufvudvark och andra opassligheter, tilltager isamma fér— 
hallande som verkningarne af nyssniamnde oférsigtigheter ho— 
pas, till dess vid slutet af vintern intrader en allman syaghet, 
som tvingar att géra slut pa lustbarheterna och byta om see— 
nen och luften. Denna svaghet tillskrifves ofta den osunda 
verkan af varen — en arstid som likyal forfattarne prisa sa 
mycket, icke som en kaill atill slapphet och svaghet, utan tvert- 
om, till nytt lif och kraft hos allt skapadt lefyande. 

Det ar fafangt att i forvag varna sadana menniskor, och 
pdminna dem att naturen alltid ar konseqvent, och att, da klen 

luft icke ar tjenlig for andedragten, maste den nédvandigt 
ocks& vara skadlig fér dem och fir alla som andas den, och 
att de skadliga foljderna icke iro mindre sikra, fastin de ut— 
veckla sig langsamt och obemirkt. De kanna for litet den 
djuriska organismen och naturens lagar, samt aro fér mycket 
slafvar af sina lustar, for att bevekas genom varningar af den— 
na art; och nr de tinka p& danssalen och de stora afton— 
sillskaperna, ar det endast helt fa som det faller in att tanka, 

att det méjligen kan vara ndgot sammanhang emellan insu— 

pandet, medelst andedrigten, af den frskiimda luften pa dessa 
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stiillen, och den hufvudviirk, den besvarliga matsmiltning, de 

hudsjukdomar och andra krampor, som si ofta félja derpa, 
och fran hvilka de gerna ville képa sig fria med férlusten af 
nastan hvarje njutning. 

Da man berittar mig att ingen har lust att lata genera 
| sig af alla dessa smaaktiga bekymmer, och att manga tusende 
som blottstallt sig for alla méjliga skadliga inverkningar, icke 
dess mindre njuta en god helsa och ett langt lif, sd kan jag 
endast svara, att detta ar sannt, men att det ocksa ar sannt, 

att oiindligt manga flere ga genom lifvet sdsom_bestindiga 
sjuklingar och nastan utan att hafya njutit riktigt god helsa 
en enda dag. De diskussioner som nyligen forefallit med an— 
ledning af lagen om arbetstiden i fabrikerna (the Factory 
Gill), hafva med obestridlig klarhet bevisat, att minga om— 
stindigheter, hyilka sillan anses skadliga, emedan de icke 
omedelbart framkalla en hetsig sjukdom som straxt gor slut 
pa lifvet, icke dess mindre, sikert ehuru langsamt, undergraf— 
va helsan och forkorta menniskans tillvaro. Det gifves t. ex. 
handtverk, der man kan arbeta 45 eller 20 ar, utan att né— 

gon sjukdom under hela denna tid hallit arbetaren inne en 
enda manad, och som derfére anses sunda och oskadliga; och 
likyal, da man gar litet lingre i sin undersdkning, skall man 

finna att de undergrafva helsan sakert, ehuru omirkligt, sa 

att knappt en enda arbetare blir 40 eller 50 ar gammal. 

Det ar detta lémska inflytande af den orena luften, som 
jag Onskar att framfor allt fasta uppmiarksamheten pa. Sa 
lange klen helsa hor till regel, och stark helsa endast till un— 
dantagen, isynnerhet bland qyinnokénet, och s& linge nira - 
nog en fjerdedel af de arliga dédsfallen inom Storbrittanien 
harrora endast af lungsot, maste det vara sydrt att [4 nagon 
fornuftig och tinkande menniska att tro, att alla orsaker till 
denna sjukdom redan dro afligsnade, och att vidare strifyan- 
den i detta afseende aro G6fverflédiga. Min 6fyertygelse ar 
deremot den, att sjukdomens utveckling vid en stor mingd 
tillfallen skulle kunna forebyggas, om blott foraldrar och ung— 
domens ledare visade tillbérlig uppmarksamhet och gafve noga 
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akt pa lagarne for den djuriska ekonomien; ja aft afyen friska 

och starka menniskor da skulle battre njuta af sin helsa och 

yara mindre blottstallda for att forlora den, in nu ar bandelsen. 

Sedan vi sdlunda gjort lasaren bekant med andedrag— 
tens natur och de lagar som styra denna funktion, bér han 
létt kunna inse de vilkor pa hvilka andedriigts—organernas, 

d. v. s. lungornas helsa beror, och pa hyad satt de bast skola 
skyddas och stirkas, om de fran bérjan dro syaga och bendgna 
for sjukdomar. Nar man endast erinrar sig hvilken mangd af 
menniskor som drligen bortryckes af bréstsjukdomar, kan 
denna punkt icke annat an vara af det stérsta intresse f6r 
alla fornuftiga och omtainksamma féraldrar. 

Da, sdsom vi forut anmarkt, en fortsatt inandning af ren 
luft ar nédvindig for arterblodets och hela kroppens helsa, 
kan det icke vara nagot tvifvel om, att denna samma omstin— ~ 
dighet afven utéfvar ett annu mera omedelbart inflytande pa 
sjelfva lungornas tillstand. Vi kunna saledes sisom det fdrsta 
vilkoret for lungornas helsa framstilla: att man bestdéndigt 
bor inandas en ren luft af jemn temperatur, och hvarken [ér 

torr eller for fugtig. 

Det finnes blott tva saitt hvarmedelst man _bestindigt 
kan bereda tillgang pa frisk luft at lungorna; det ena bestar 
deruti att alltid uppehalla sig under bar himmel; det andra 
deruti, att vi vidtaga sadana anstalter 1 vara boningshus, yerk— 
stider, kyrkor, skolor och alla andra offentliga samlingsrum, 

att luften der med litthet kan ombytas. Det forsta later sig 
alldeles icke géra i vart klimat; ty ehuru det kan vara nyt— 
tigt att tillbringa ndgra timmar hyarje dag med liflig rérelse i 
fria luften, lirer vil ingen vaga pasta att vi utan skada skulle 

kunna tillbringa dygnets alla 24 timmar pa samma satt. Det 
enda sitt pa hvilket vi sdledes kunna ersatta detta, ar genom 
att draga forsorg for ett regelmissigt ombyte af luften i vara 
offentliga och enskilda byggnader; och yi skola med nagra ord 
nirmare yidrora detta amne. 
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Om vi erinra oss att hvarje par lungor i medeltal for— 

- tir niira 2% oxhufvud luft i timman, och betiinka de andra 

mangfaldiga killorna till luftens férskiémning, nemligen eld— 

stiider, Ijuslagor, hud— och lung—utdunstning m. m., béra vi 

litt inse huru oundgiingligt ett regelmissigt ombyte af luften 

maste vara fér hvarje menniskas helsa och vilbefinnande, af- 

yen om han blott en enda timma skall uppehalla sig i ett in— 

stiingdt rum, isynnerhet om det dr uppfyldt af menniskor. 

Om vi t. ex. antaga att tusen menniskor under 41/2 timma 

vistas i en kyrka, utan att ndgot géres for luftens ombyte, 

hvad blir vil féljden? Ett tusende par lungor fordra nemli~ 

gen under denna tid inemot 4,000 oxhufvud ren luft till att 

syrsitta omkring 4,300 oxhufvud blod. Om det nu icke 

sérjes for férnyadt forrad och likartad férdelning af ren luft, 

samt bortskaffandet af den férbrukade och férskimda luften. 

sa blir lufttillgangen for knapp och luften fr oren, och sd- 

lunda en frisk andedrigt fullkomligt omdjlig. 

Ja, vi iiro sa litet vanda att tiénka pa menniskokroppens 
natur ocb fordringar, att vi i Edinburgh och flere andra sta— 
der hafva exempel pa stora offentliga salar, som kunna rymma 
800 4 1000 menniskor, och som iro byggde under dessa 

sista ar, utan att nagra atgirder for en passande Juftvexling 
der iro vidtagne; ja, som det tyckes, utan att byggmiastaren 
derat egnat den ringaste omtauka! Nar dessa salar aro 6f- 
verfyllda med menniskor, och férsamlingen der uppehaller sig 
nagra timmar, isynnerhet under vintern, blifva verkningarne 

ganska tydliga. Antingen maste alla dessa menniskor utsitta 

sig for det skadliga inflytandet af den férskimda och osunda 
luften, eller maste de séka att till ndgon del hjelpa sig med 
alt éppna fonsterna och silunda lata en oafbruten strém af 

kall luft inverka pa de nirmast stéende, hvilka forut vanligen 
aro i stark syettning och tillafventyrs nu blifva genomkylde 
och — likasom soldaterna i Stirling—Castle — adraga sig en 
dédande sjukdom. Afven denna hjelp, som képes s& dyrt, ar 
likval otillricklig; ty da alla fonsterna vanligen iro pa en sida 
af salen, och icke gi hogre an halfvigs upp till taket, ar en 
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fullstiindig Juftomyexling genom dem omédjlig. Denna fér— 
summelse ir tydligen en foljd af okunnighet, och kunde aldrig 

iigt rum, om blott byggmistaren eller den som anlitat honom 
om arbetet, igt nagon kinnedom om lagarne for den mensk— 
liga organismen; och likval vill man dénnu icke vara fullt enig 
om huruvida det bér anses klokt och riktigt att meddela den 
bildade delen af samhillet kinnedom om deras egna organers 
byggnad och bestiimmelse *). 

~ Men ehuru talande dessa och otaliga andra likartade 
fakta an dro, fortfara vi likval att vara défva for erfarenhe— 

tens lirdomar — sa linge var uppmiarksamhet icke blifvit 
fistad pa de grundsatser som gifva dem deras ratta betydelse, 
— och detta till den grad att vi annu, isynnerhet i staderne, 

inrdtta vara hus efter en plan, som star i fullkomlig strid med 
sundhetens fordringar. De rum hvaruti vi uppehalla oss om 
dagen, och som litt kunna*erhalla luftyexling hvad tid pa da— 
gen som helst, — och der afven en luftyexling till nagon del 
bestindigt ager rum, genom gaende i dérrarne och Juftdrag 
genom kaminerna, hvarfére de icke heller behéfva att for hel- 
sans skull vara sa rymliga, — dro likval alltid de sttrsta och 
luftigaste rummen i huset. Singkammaren **) deremot, der 
dérrarne under hela natten aro tillstangde, sa att luften all— 
deles icke kommer i nagon rérelse under 7—-8 timmar, och 
der den derfére mest forskimmes, borde foljaktligen framfér 
allt vara stor — men Ar likval alltid det minsta rummet i 
huset; och likasom om luften icke genom detta kunde blifva 
tillrackligt fOrskimd, inskrinka vi aonu mera det allt for 

*) Det glider mig att kunna tillagga, att sedan forsta upp- 
Jagan af detta arbete “utkommit, hafva vidtagits flere forbatt- 
ringar i detta afseende vid Atskilliga af de offentliga samlings- 
salarne i Edinburgh. ‘ 

ae abe anmiirkningar som férfattaren har gor emot det 
allmanna missbruket att utse det minsta och mangen gang 
afven morkaste rummet till singkammare, torde kanske i an- 
nu hogre grad, om médjligt, giilla om Barnkammare, hvartill 
alltid bir utses det stirsta, luftigaste och Ijusaste stan si 

S..6. 



243 

tranga utrymmet, genom att tilt omgifva siingen med gardi- 

ner, for att rent af utestiinga frisk luft och halla oss instingda 

i den qvalmiga atmosferen. Kan man yal tinka sig nagot 

mera rakt stridande emot lagarne for andedrigten? — eller 

kunde nagonsin ett dylikt bruk blifvit allmént, om man haft 

kiinnedom om, och fistat afseende pa den menskliga organis— 
mens natur? I detta hanseende dro vi verkligen mera mensk— , 

liga emot djuren iin emot oss sjelfva; ty oaktadt all civilisa~ 
tionens férfinelse, hafva vi likval icke annu — sa vidt jag 
vet — fallit pd den tanken att éka bristen pa frisk luft i 
stallet och fabuset genom att hinga gardiner omkring spil- 

torna. 

I de boningshus som upplysas med gas, blir en hastig 
omvexling af luften énnu mera vigtig. En enda gasliga for- 
tar mera syre och bildar mera kolsyra in 6—8 ljus. Der 

det séledes begagnas flera sidana lagor i ett rum, utan att 
derjemte vidtagas nagra atgirder att bortfora den forskémda, 
och inleda en renare luft, maste atmosferen nédvandigt blifva 

skadlig for helsan. Ett afledningsrér i form-af en upp— och 
ned—vind tratt, anbragt 6fver lagan och 6ppnande sig i kami-— 

nen, ar ett verksamt och Jatt medel att bortskaffa den for- 

skimda luften, hvaremot ett smalt rér som gar ut genom 
vaggen, kan infora frisk luft allt efter behofvet. Man kan 
ocksa Jata detta rér ga igenom ett karl med varmt vatten, for 

att vid kall viderlek nagot uppvairma den instrémmande luf— 
ten innan den kommer in i rummet, och salunda afvanda den 

fara, som eljest méjligen kunde uppkomma genom kallt luft— 
drag och alltfor lag temperatur. 

Afven i manga af vara kyrkor saknas alla anstalter for 

luftvexling, och man har derfére iakttagit att daningar och 
krampanfall forekomma i kyrkorna langt oftare pa eftermid— 
dagarne, emedan luften da annu icke blifvit tillrackligt fér— 
nyad, sedan kyrkan begagnades pa formiddagen. Ja, man kan 
icke emot slutet af gudstjensten se sig omkring i en betydligt 
Ofverfylld kyrka, utan att i alla de narvarandes ansigtsuttryck 
iakttaga verkningarne af den férskimda Juften. Man finner 
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antingen en slapp, gulaktig blekhet, eller en hektisk feberrod— 

nad; och hiirmed f6ljer vanligen en andlig och lekamlig matt- 
het, som frst upphér d&é man kommer ut i fria Juften. 

Jag har sett kyrkor som beséktes af mera fn tusende 
personer, der man om vintern icke allenast icke yidtog nagra 
dtgirder fér att befordra luftvexlingen under gudstjensten, 
utan afven emellan gudstjensten pA formiddagen och efter— 
middagen héll fonsterna si omsorgsfullt fillstingda, som om 
pesten lag och lurade utanfor och endast yantade pa tillfalle 
att smyga sig in genom den férsta éppnade springa, — och 
der saledes férsamlingen pa eftermiddagen under 2—3 tim— 
mar miste inandas en hégst firskimd luft, och derjemte ef— 

_teradt plikta med hufvudvark, férkylningar eller nervysjukdomar. 

Endast fa af vara skolor *) aro val inrattade i detta af— 
seende. Jag besdkte for nagra ar sedan en af klasserna i en 
storre offentlig skola, och blef har forsta gangen uppmarksam 
pa, huru mycken skada sjailens och kroppens funktioner ma— 
ste lida genom inandning af oren luft. Omkring 4150 gossar 
voro férsamlade 1 eft stort rum, der de hade varit instangda 

nira halfannan timma, da jag intridde. Nagra fénster yvoro 
val Gppnade, men icke destomindre var det en ganska betydlig 
skilnad emellan den friska luften utanfor, och den instangda, 

férpestade luften inne i rummet; afyen denna lufts inverkan 
pa sinnet var icke mindre tydlig, och dermed foljde en tryc—— 
kande kansla i pannan och en litt hufvudyark. Gossarne, 

som hade all anledning att vara lifliga och muntra, atminstone 
i hyad som kunde bero af en utmiirkt liaromethod och en lif— 
ligt intresserad lirare, visade i sina anleten uttryck af trétthet 

*) De har uttalade anmarkningarne gilla afven om de 
flesta samlingsrum-inom vart eget kiira fadernesland, Och 
kanske mest om skolsalar, fingelser, arbets- och fattig-hus 
o. d., ja t. o. m. ett och annat sjukhus, der det, genom bri- 
sten pa frisk luft, ofta ar nistan odragligt att intrada; och 
likval kunna dessa oligenheter s& latt undanrédjas genom né- 
gra enkla rér som afledde den forskamda och eet frisk 
luft, Sia: 
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och dasighet som den andliga viickelsen icke kunde 6fver— 
yinna, och som hos mig aterkallade den linge sedan férsvunna 
kinsla, som jag sjelf i hég grad erfarit, di jag som larjunge 

vistades 1 samma skola. : 
Dessa iakttagelser framkallade en miéngd_betraktelser, 

och da jag erinrade mig den friskhet och liflighet hvarmed 
yirt morgonarbete skedde i skolan, den slapphet och de gisp— 

ningar som smaningom lingre fram pa dagen instillde sig, 
och det nistan dgonblickliga ateruppvaknandet af sjilens och 
kroppens hela kraft sa snart skoltimman var slut, kunde jag 
icke forestalla mig annat, iin alt denna slapphet — hvartill 
den andliga anstraingningen och den kroppsliga overksamhe— 
ten visserligen i betydlig man bidrog, — afven till en stor del 
berodde pa den fortfarande inandningen af en luft som var 
allt for mycket forskimd, for att kunna lemna blodet erfor— 

derlig lifskraft; pa hvilken sista omstindighet bjernans verk— 
samhet likval si viisendtligen beror. Detta blef mig annu 
tydligare da jag paminde mig den upplifvelse som vi alltid 
erforo f6r nagra dgonblick, da en frisk luftstrém intrangde i 
rummet derigenom att nagon gick genom dérren *). Ja, nér 

*) Riktigheten af dessa anmiarkningar har pa ett siarde- 
les traffande satt blifvit bekraftad genom ett forsék, som pa 
mitt rad anstilldes af en utmirkt larare i Edinburgh, efter 
utgifvandet af detta arbetes firsta upplaga. Han anvander 
stor omsorg pa anskaffande af ren luft i skolrummen, och 1&- 
ter eleverna g4 ut i fria luften p& 406 minuter efter slutet af 
hvarje timma. Under tiden éppnas diérrar och fonster, sA att 
luften fullkomligt fornyas i rummen. Verkningarne af dessa 
dtgarder hafya yarit en mirkligt tilltagande andlig liflighet och 
uppmarksamhet hos eleverna, 6kad munterhet och framgang 
vid undervisningen, samt en sardeles anmarkningsvard minsk- 
ning i gossarnes franvaro fran skolan for sjukdom..: Denna 
sista omstindighet var si mirklig, att flere af fdrildrarne 
blefvo uppmiirksamme p& deras barns fdrbittrade helsotill- 
stand, men utan att kunna inse orsaken dertill. Sedan hafva 
flere f6ljt detta exempel. — Ett anmiarkningsvardt exempel i 
satama afseende finnes infordt i en beriattelse af Herr Mann, 
lill Direktionen fdr uppfostringsvisendet i Massachusetts. Tva 
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man betinker de symptomer som félja pa inandning af kol- 

syra, kan man icke undga att anmirka att den hufyudyark, 

matthet och svaghet, som man erfar genom att vara instdngd 

i ett rum med klen luftvexling, eller i en af manga menniskors 

nirvaro férskimd luft, icke ar n4got annat fn en Jigre grad 

af den férgiftning som framkallas genom inandning af ren 
kolsyra. Orfila angifver sisom hufvudsymptomer for detta 
tillstnd: »betydlig tyngd i bufvudet, klingande for 6ronen, 
»rubbad synformaga, benigenhet for sémn, sjunkande af kraf- 
»terna och vanmakt» *); och hvar och en vet huru noga den— 
na beskrifning intraffar pa hvad man erfar i starkt uppfyl— 
da rum. 

En omstindighet som i hég grad 6kar de skadliga verk— 
ningarne af den forskémda Juften i skolorna, ar den Janga tid 

hyarunder eleverna nédgas uppeballa sig i densamma. Om 
vintern tillbringas nastan hela dagen i skolan, sa att det na— 
stan blir oméjligt att fa nagon rérelse i fria luften; och af— 

yen om sommaren dro de ofta instingda 6—7 timmar i sko— 

lan, och deras aftonstunder behéfva de anyanda till att Jara 

laxorna. Detta kan icke annat an bidraga att forslappa sjalen 

och férsvaga kroppen. 
Ett annat tillfalle, da den skadliga inflytelsen af forskamd 

luft gjorde ett starkt intryck pa mig, var under en tre tim— 

mars gudstjenst i en 6fverfylld landskyrka, en varm Séndag i 

Juli manad. Alla fénsterna voro staingda, och den 6ppnade 

dérren kunde saledes endast obetydligt bidraga till rening af 

luften som var ovanligt osund, icke allenast genom manga 

skolhus l&go tatt intill hvarandra; det ena var torrt och for- 

sedt med goda luftvexlings-anstalter; det andra fuktigt och sa 

beliget, att en tillracklig luftvexling icke var mojlig. »I det 

»férstan, siger Herr Mann, »voro under en tid af 45 dagar, 

yendast fem larjungar franvarande fdr sjukdom under sam- 

»ymanlagdt tjugu dagar; i det sednare deremot voro under 

ysamma tid och af samma anledning nilton barn franvarande 

yunder fillsammans 445 dagar». 
*) Toxicologi, II. 422. 
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menniskors andedragt, utan afven genom den af hettan fram— 

kallade starka utdunstningen frin dem. Endast fa menniskor 

af de s. k. liigre klasserna, s& vil pa landet som i stdderna, 

utstriicka renligheten lingre dn att tvitta hinder och ansigte. 

Derfére ar hudutdunstningen hos dylika personer férenad 

med en stark yedervirdig lukt, som, da den — sasom har 

yar hindelsen — ar sammantringd i ett instingdt rum, blir 
alldeles odraglig. Emot slutet af gudstjensten horde man der— 
fore ocksa en allmin klagan 6fyer hufvudvirk och illamaende; 

och att de verkligen ledo, syntes tydligen pa de bleka och 
matta ansigtsdragen, afven hos de starkaste. 

En féljd af okunnigheten dr ock att vi ofta fela, och 
lida vart straff derfér, utan att anduck yarseblifya vart fel, 

och sdlunda Adraga oss lidanden, som yi eljest kunde_ hafva 
undgatt. Under manga generationer hafva menniskorna er— 

farit de skadliga verkningarne af brist pa frisk luft, isynnerhet 
i stiderna, och pliktat derfére med klen helsa, hufvudvirk, 

feber, brést—, hud— och nery—sjukdomar; och likval har okun— 
nigheten om andedrigtens natur och betydelse varit sa stor 
och sa allmiin, att architekterne fortfarit att konstruera byge— 
nader, utan att egna nagon tanke pa utyigarne att forse dem 

_ med frisk luft; och ehuru kunskapen och fintligheten hafva 
uppbjudit all formaga fér att anskaffa erforderligt forrad af 
vatten, har man lemnat den friska luften, ehuru langt vigti— 
gare dn vattnet, att stjila sig in som en tjuf om natten, ge- 
nom en eller annan 6ppning som den kan finna. 

Endast vid anlaggandet af hospitaler och sjukhus har 
man tinkt pa denna omstiandighet, emedan man val vet att 
de sjuke behéfva frisk luft och icke derférutan kunna Ater— 
vinna sin helsa; men man har icke iinnu kommit derhin att 
inse, att detsamma som erfordras for att bota sjukdomen, 
afven kan vara tjenligt for att afvirja och forekomma den— 
samma. Om man féretoge sig att lita en allman undervis— 
ning om menniskokroppens byggnad ing bland féremAlen for 
ungdomens underyisning, s4 skulle snart dylika motsagelser 
forsvinna, och byggmistarne skulle med std af dessa kun— 
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Skaper snart utténka utvigar att forse vara hus med ren luff, 
likasom ingeniérerna redan férsett dem med rent yatten 6 

~ Sanningen af dessa anmiirkningar har likaledes bekraf— 
tat sig genom en erfarenhet, som dr gjord i det sirdeles akt—- 
ningsvirda etablissement, der denna bok ar tryckt, Under 
manga dr hade arbetarne varit blottstillde for hela inflytandet 
af den férskimda luft, som i boktryckerierna uppkommer 
dels genom materialiernas beskaffenhet, dels genom de m4nga 
menniskor som yanligen dro samlade i ett enda rum, dels ock 
genom den mingd af jus som der férbrukas, isynnerhet om 
vintern, — hvilket allt, det ena med det andra, frambringade 
en atmosfer som var sirdeles tryckande och besvarande fér 
den som icke var van dervid, ehuru de som bestandigt yoro 
utsatta for densamma, kinde mindre obehag af den. Da aigar— 
nes uppmiarksamhet fastades pa vigten af frisk luft for krop— 
pens helsa och sjilens verksamhet, lato de genast draga for— 
sorg om anskaffande af en tillbérlig luftvexling i rummen. 
Det medel de dertill anvaénde var ganska enkelt, ock bestod i 
att vid hvardera dndan af de stérre rummen gora ett hal pa 
6—8 qvadrattum i diameter — hvars 6fversta rand yar isam— 
ma linie som taket — genom vaggen in i en férut obegagnad 
kamin. Den varma, férskimda luften stiger naturligtvis uppat 
och bortférdes saledes med Jatthet. Den verkan pa arbetar— 
nes viilbefinnande och arbetskraft som denna luftvexling fram— 

*) T vér hufvudstad sakna vi likval bade vattenledningar 
och anstalter for anskaffande af frisk luft. Det ar dock ifra- 
gasatt att géra en vattenledning pa samma gang som gaslys- 
ningsréren skola nedliggas, och detta vore hogst nédvandigt 
och i hog grad Gnskligt. Betriffande frisk luft aterstar der- 
emot dnnu mycket att onska, helst stora delar af staden aro 
si hoptriingda, att icke ens den fria luften pa gatan ar af den 
beskaffenhet, att den kan ersatta den osunda och instangda 
kammarluften. Olver dessa trakter af staden borde saledes 
uppgoras en ny planritning, fdr att — allt efter som nagot 
hus uppbrinner eller p& annat satt forstores, — en ny regle- 
ring af gatorna ma kunna foretagas, och salunda sa smanin- 
gom bredare gator och renare lufttillgang heredas. —S. 0. 
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bringade var — sisom jag tror — icke mindre mirklig an 

skilnaden for de frimmande som inkommo utifran fria luf— 

ten, Denna enkla method har jag afven sett anvaénd vid ett 

annat boktryckeri, och en af egarne har berittat mig att ar- 

betarne nu mattas langt mindre af 2—6 timmars extra ar- 

bete, iin fSrut af deras vanliga dagsarbete. 

Men vid inledandet af frisk luft, isynnerhet i sjukhus, 

miste man akta sig fér att frambringa drag eller luftstrém— 

mar, som kunna skada dem som skola uppehalla sig i ruam— 

men. Salunda omtalas i »The Lancet» for den 29 December 

4832, att en patient i S:t Thomas—hospitalet afled af en 

bréstinflammation, som efter férfattarens asigt »sannolikt var 

yorsakad af det starka luftdrag som iiger rum i den  sjuksal 
»der hon lag, och jag har sett manga patienter lida ganska 

ymycket deraf>, I en anmirkning tilligger han vidare: att 
yantalet af de patienter som under loppet af hvarje ar, pa 
»detta sitt bortryckes, ulgér en lista, som val fortjenade att 
»fdreliggas stiftelsens styrelse. Dylika tillfallen dro of6rlatligt 

yallminna». Jag har redan forut omtalat de lunginflamma— 
tioner, som af samma orsak uppkommo bland garnisonen i 

Stirling—Castle, och det ar att befara att det finnes manga 

hospitaler som hafya ett lika tringande behof af forbattrin— 
gar 1 detta afseende, som S:t Thomas—hospitalet. | 

Sadsom en motsats till hvad jag nu anfért, ar det en 
sardeles glidje att nimna huru mycket som gjordes for an- 
bringandet af luftvexling vid anliggningen af de nya chirur— 
giska sjukrummen pa Edinburgh—Infirmary, sd att detta just 
kan tjena till ett monster, icke allenast for alla offentliga byge— 
nader, utan ock fir alla enskilda hus. I dessa rum inledes 

luften genom stora runda éppningar i golfvet, och den for— 
skimda luften bortféres genom likartade éppningar i taket. 
Apparaten ar sd inrattad, att luften om yintern kan uppvir— 
mas, innan den intréder i rummet, hvarigenom all fara for 
kallt luftdrag forebygges. 

Sedan forsta upplagan af denna skrift utkom, har jag i 
Bokhandlaren Cadell’s etablissement, med stor férndjelse halt 
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tillfille att se en uppvirmnings— och luftvexlings—apparat 
uppfunnen af Herr Perkins. Denna virme-apparat bestar 
helt enkelt af en ugn som befinner sig i den nedersta delen af 
byggnaden, och ett langt jernrér af en tums diameter, byilket 
fylles med vatten och utan afbrott fortg4r genom alla de rum 
som skola uppvirmas, samt slutligen Atergar till utgdngsstallet. 
Detta rér bildar saledes en cirkel och har intet slut. Den 
del af réret som omgifves af elden i ugnen, blir férst varm; 

vattnet deruti utvidgar sig och bérjar stiga i héjden sdsom 
dnga; allt som temperaturen 6kas, stiger det hégre, tills det 
slutligen har natt den hégsta punkten, hvarefter det gar till- 
baks genom den nedstigande delen af réret. Pa detta satt 
uppkommer en regelmiissig strém af varmt vatten som stiger 
uppat, och kallare yatten som ater gar nedat; och for att 

uppvairma ett rum behéfver man endast Jata en del af réret — 
hvars lingd kan sta i férhallande till rummets storlek — 
lépa derigenom. J vanliga rum verkstilles detta genom att 
anbringa en béjning af réret pa det stillet der vanligen spi— 
sen star; men i stora salar liter man det ga rundt omkring 

hela golfvet, emedan viirmen derigenom jemnare férdelas. 
Med anledning af rérets ringa vidd och den_betydliga 

langd som det erfordrar i stora hus, kunde man vid férsta 
égonkastet hafva skil att misstinka, att det icke yore mdjligt 

_att detta smala rér kan meddela tillracklig varme; men er— 

farenheten har bevisat att det fullkomligt uppfyller sitt ao— 

damal. Da jag sig Herr Cadells etablissement éfverraskades 

jag af den angenima varmen i alla dess rum och vaningar, 

ehuru der blott var en ugn for alla fem vaningarne. Icke 

mindre gladde jag mig Ofver att finna alla rammen fullkom— 

ligt fria fran det os man eljest s& ofta erfar i silunda upp— 

varmd luft. 
Vid Perkins apparat kan allt det luftdrag man onskar 

sig, tillvigabringas utan att medféra nagon slags eldfara. Man 

behéfver blott att i nedersta delen af den metallstallning som 

i form af en spis eller kakelugn omgifver béjningen af réret, 

Jemna fritt tilltride at friska luften, och att anbringa sina 
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dppningar i Sfversta delen af samma_ stéllning, for att lata 

den yarma luften instrémma i rummet; den férskiimda luften 

bortféres genom bppningar i taket, och genom att anbringa 

spjell pa bada dessa stillen, kan man efter behag bestémma 

huru mycket varm luft man vill inslippa, afvensom utslép- 

pandet af den férskimda luften, utan att hafva nagot att frukta 

for drag eller instrémmande af kall, fugtig luft. 

Nyttan, besparingen, sikerheten och behaget af denna 

nu beskrifna virme—apparat kan aldrig stillas for hégt, isyn— 

nerhet i stora byggnader, sjukhus och sadana stillen der det 

forvaras litt brannbara aémnen. 

Dessa rér kunna nemligen féras igenom rum som dro 

~uppfyllda med papper och andra briénnbara amnen, utan att 

deraf nagon olycka eller eldfara ar méjlig, och nar apparaten 

en ging dri fullt stand, kunna forstugor och alla delar af 
huset uppvirmas med samma litthet som ett enda rum. Detta 

ar ocksd en sak af stor vigt, emedan mangen forkylning upp- 

kommer derigenom, att man gar ut och in mellan varma rum 
och kalla férstugor eller sofrum, utan att klada sig derefter. 
Att Ryssarne och andra nordliga folkslag lida jemforelsevis 
mindre af lungsot, anses bero dels af den jemna och angenama 

yirme som finnes i deras hus, och dels af deras varma be— 

kladuad; och sa lange vara virme— och luftvexlings—apparater 
aro sa ofullsténdiga, och bréstsjukdomarne fortfara att vara 

sa allmanna, som nu ar forhallandet, bora vi icke slippa ur 
sigte kausalsammanhanget mellan dessa bada omstindigheter, 
eller tréttna i vara strafvanden att ritta och forbittra den 
forsta af dem. 

Bland manga handtverkare orsakas ofta en stor déd- 
lighet genom den miingd af metallstoft och damm samt andra 
skadliga amnen, som uppfylla den luft de skola inandas; men 
afven har kunna de forderfliga foljderna betydligt forminskas 
genom passande inrattningar till underhallande af fritt luftdrag. 
Sir James Clark anfér som ett sliende bevis i detta afseende, 
att de bland gaffelsliparne i Sheffild, hvilka bo pa landet, der 
luften har friare tilltrade, i medeltal lefva Atta Ar laéngre an 
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de som bo i stiderna; begge fora samma lefnadssitt och hafya 
samma slags arbete, men de rum hyari arbetarne pA Jandet 
uppehalla sig, iro langt stérre och hafva en mycket battre 
luftvexling. De sednare lefva i medeltal 40 dr, hyaremot de 

i stiderna bortryckas mellan 28 till 32 drs Alder. 

Med hinseende till temperaturen och torrheten af den 
luft vi inandas, ro dfven naégra forsigtighetsmaétt nédvandiga, 
isynnerhet under vintertiden. Unga personer dro, di de haf 
va en helsosam och nirande féda och mycken rérelse i fria 

luften, icke sardeles blottstallde for att taga skada af kélden; 

men da de instangas och nastan helt och hallet maste sakna 
frisk luft och rérelse, sésom hindelsen fr i manga uppfo— 
stringsanstalter, lida de mycket af att sitta eller sofya i kalla 

rum. Under dessa omstindigheter blir huden och f6tterna 
kalla, och blodomloppet svagt, och om detta fortfar utan att 
naturens behof uppfylles, blifva féljderna vanligen klen helsa, 
himmad utveckling af lungorna, och bréstsjukdomar. 

Sedan de Arnott’ska och andra slags ugnar blifvit infor— 
da i vara kyrkor och rum, har det blifvit nédvandigt att taga 
forsigtighetsmatt emot en alltfor torr luft. I det naturliga 
tillstandet innehdller luften alltid mer eller mindre fugtighet, 
och var kroppsbeskaffenhet har behof deraf; nar nu ett rum 

uppvarmes medelst en s&dan ugn, blir luften derstides allt 
for torr till en helsosam och frisk andedragt, och inyerkar 
skadligt pé huden och den fina hinna som beklader luftbla— 

sornas inre yta. Pa fasta Jandet, der sidana ugnar aro mye— 

ket i bruk, sitter man gerna ett karl med vatten éfver den— 

samma, pa det att detta, da det afdunstar, skall gifva luften 

erforderlig fugtighet; och detta ar ganska indamalsenligt; ty 

ju starkare vaérmen dr, desto hastigare forsiggdr ocksa afdunst— 

ningen. Doctor Arnott rader ocksé till dylika férsigtighets— 

matt, sisom mycket nyttiga vid anvindandet af hans ugnar. 

En mycket fugtig atmosfer ar likaledes skadlig. Den 

hindrar utdunstningen och befordrar uppsugningen genom 
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lungorna och buden, sé att skadliga amnen, sisom sumpgift 

och sjukdoms—smitt-amnen mycket littare upptagas i krop- 

pen vid fuktig luft. Men da det icke finnes nigon hjelp har- 

emot, utan fdriindring af vistelseort eller traktens féraindring 

genom vatten—alledningar, skulle det yara utom planen for 

narvarande arbete att férdjupa oss i detta amne, 
Ett annat medel att befordra lungornas helsa, star i 

sammanhang med det andra vilkoret for en frisk andedragt, 

och bestair i en fullkomligt frz utveckling af bréstet, sa att 

den rena luften med latthet m4 kunna intréida i lungornas 
luftblasor. Fér att kunna vinna detta, maste icke allenast all 

tryckning utifran aflagsnas, utan kroppen derjemte ocksd haf- — 

va erforderlig rérelse, hvarférutan andedragten icke kan blifva 
fullstiindig och fri, och blodets rening icke fullkomlig, sdsom 

sig vederbor. | 

Denna omstindighet fr ett mycket vigtigt vilkor for 
helsan under hvarje lefnadsperiod, men i ungdomen, och isyn—- 
nerhet under uppvaxandet, da kroppen utyecklar sig med en 
betydlig hastighet, kan man med ratta kalla den oumbarlig. 
Intet annat vilkor for sund kroppsutveckling kan vara sa vig— 
tigt som detta; och likvil — om vi betrakta det allmanna 

bruket och de olika methoderna fér uppfostran —. finna 
vi mycket att tadla, men helt litet att prisa. I stillet for att 
fordela den tid hvarunder barnen hallas inne i rummen_ och 

sysselsattas med Jasning och forstandséfningar, medelst tita 
mellanrum som anyandas till omvexlande rérelser i fria luf- 
ten, finna vi, att det knappt gifves ett enda dgonblicks frihet, 
eller ens tillates nagon enda férandring i kroppsstillningen, 
mellan den féregdende och efterfdljande lisetimman. Afven 
under den korta tid som dr bestimd till kroppsrérelse, utgé— 
res denna mangen ging icke af annat ain en afmatt och en— 
formig spatsertur, med en-fart som icke pa minsta satt gor 
andedragten friare eller hastigare. Sednare éfvergar detta lef— 
nadssatt till en vana, och manga menniskor, isynnerhet frun— 
timmer, tillbringa sin tid, den ena dagen efter den andra, med 
stillasittande sysselsittningar och nistan fullkomlig kroppslig 

Combe's Fysiologi. 15 
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lig overksamhet, hvarvid en fri och kraftig andedragt blir 
ombjlig. 

Det dr likviil icke allenast hela kroppens rérelse och fria 

verksamhet som blir s4 nyttig och vigtig for lungornas helsa, 
genom den fullstindiga, djupa och kraftiga andedrigt som 
Atfoljer densamma; afyen en passande 6fning och rérelse af 
sjelfva lungorna, ar ett af de kraftigaste medel till befordrande 

af deras utveckling och till deras bevarande emot sjukdomar. 
I detta afseende likna andedrigtsorganerna helt och hallet 
musklerna och alla andra organiska delar; de dro skapade f6r 
att brukas, och om man hiller dem i en fortfarande overk— 
samhet eller alltfor ringa verksamhet, maste deras helsa och 
kraft oundgingligen lida; men om de deremot anstrangas i 
otid eller ofver férmagan, blir sjukdom en lika nédyandig foljd. 

Lungorna kunna 6fvas medelbart genom sidana kropps— 

eller muskel—rérelser, som medféra en hastigare och djupare 

andedriigt; och omedelbart genom att begagna résten till att 

tala, lisa hégt, ropa och sjunga. I allmanhet bora bada dessa 

slag af 6fning forenas. Men da hufvudafsigten ar att starka 

lungorna, bor man féretradesvis valja det slags 6fningar, hyar— 

igenom bréstet utvidgas och alla andedragts—organerna sattas 

i verksamhet. Att ro, fikta, hugga, hoppa 6fver lina, kasta 

boll, och dylika gymnastiska 6fningar, kunna raknas hit. Ge- 

nom alla-dessa rérelser forsiittas bréstets och kroppens musk— 

ler i aktiv rorelse, och afven sjelfva lungorna vackas till en 

friare och fullkomligare utyidgning. Att stiga upp for en 

hojd, ar af samma anledning en ganska nyttig rorelse till att 

dka den latthet och kraft hvarmed lungornas funktion forsiggar. 

Om bréstet — vare sig af medfodt anlag eller tillfalliga 

orsaker — dr ovanligt svagt, br man redan fran barndomen 

gora allt méjligt for att befordra lungornas tillvaxt och styrka, 

genom att anvinda nyssnimnde 6fningar. Ju tidigare de borja 

att anvindas, och ju flitigare de fortsittas, desto sikrare bora 

de nyttiga féljderna deraf visa sig. Man miste likval vid an- 

vindandet af dem iakttaga de reglor som vi framstillde 1 ka— 

pitlet om musklerna. 
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Flitiga vandringar i bergstrakter, isynnerhet da vi séka 

nigot som intressera oss, iro, sdsom bekant, sirdeles tjenliga 

att stirka lungorna, det vill siiga, 6ka bréstets rymlighet, be— 

fordra blodets fria omlopp genom lung—kérlen, och framkalla 

en frisk blodberedning. Hiaraf den starka matlust, den 

tilltagande muskelkraft, den munterhet i sinnet, som vi sa 
ofta hafva tillfalle att iakttaga hos svaga personer, sedan de 

flyttat till bergstrakter. Under en utflygt till Skottlands hég— 
land har jag haft tillfalle att hos mig sjelf iakttaga de nyttiga 
verkningarne af denna slags rérelse. De tata och djupa in- 
andningar man mAste gira, och den snabbhet som blodom— 
loppet i allmanhet, och framfér allt inom Jungorna, derige— 
nom erhaller, bidrog markbart att utvidga lungorna och starka 
mig, sa att jag langt battre an forut kunde uthiirda anstraéng—, 

ningar utan att trottna. Afven da jag blef trott, forgick den— 
na trétthet langt hastigare, in efter en lika lang vandring pa 
jemn mark, och var icke férenad med den matthet, som van- 

ligen atféljer den sistnimnde; ja, det var den mest behagliga 
kansla jag erfor under hela resan, da jag hade gatt upp pa en 
héjd, och den dermed forenade anstringningen hade paskyn— 
dat andedragten och framkallat en ymnig hudutdunstaing. En 
latthet och liflighet i sinnet, och en fri andedrigt som jag al— 
drig férr eller sednare har erfarit, voro de féljder som dessa 
vandringar medférde, hvilket gjorde att jag knappt kande 
nagon trétthet. Om likval dessa medel skola gagna, bér in- 
gen egentlig sjukdom vara férhanden; ty da skulle foljderna 
sannolikt blifva alldeles motsatta. Afven detta har jag likale— 
des sjelf erfarit, da jag efter en allvarsam sjukdom bérjade 
tilfriskna; nar jag dad — under en tid af ménga minader — 
gick uppfér en trappa eller en liten hojd, eller talade hégt 
under ett par minuter, kinde jag mig matt, fick ofta hosta 
och spottade stundom litet blod. Under hela denna tid tyck— - 
tes langsam ridning, hvarigenom kroppen kom i rorelse utan 
att andedragten mycket paskyndades, vara mig siirdeles nyttig. 

Da ingen sjukdom i lungorna ar for hand, kunna dylika 
rorelser ofta med stor nytta drifvas anda derhiin, att en stark 
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svettning intrider; endast att man d4 genast efterat poga af— 

torkar kroppen och ombyter klider. En sfdan syettning — 

forutsatt att tillbdrlig forsiglighet anvéndes — ar langt ifran 

att vara forsvagande. Blodets omlopp far derigenom en jemn 
hastighet, de inre organerna forsattas i fri verksamhet, mat— 
smiiltningen forbiattras och huden stirkes. Detta intygar af- 
ven Jackson, da han forklarar »att de starka rérelser som dro 

»forenade med traineringen icke allenast stérka lungorna, utan 

»ifven rena huden, till och med om den férut yarit full med 

yutslag» *). Detta yttrande bevisar tydligt att mannen dr in— 
tagen af sin konst, men det star ock helt och hallet i éfyer— 

ensstimmelse med erfarenheten och lagarne for de djuriska 
funktionerna, sa vidt de iro kinde. Det torde derfoére dfyen 

fortjena uppmarksamhet af lakarne och dem som lida af sa- 
dana slags utslag, som icke vilja lata bota sig af nagon slags 
medicin. ' 

Jag behéfver knappast saga, att den som énskar befor— 

dra sina lungors utyeckling och helsa, omsorgsfullt bor akta 

sig for alla sidana kroppsstallningar, som kunna hindra deras 

fulla utvidgning. Skraddare, skomakare, skrifvyare o. s. y. 

hafya i detta afseende en otjenlig stallning emedan de maste 

sitta béjda, hyarigenom bréstet sammantryckes och andedrag— 

ten och blodomloppet férsvagas. 

Omedelbara 6fningar af lungorna, genom djupa inand— 

ningar, talande, sjungande, hégt lasande och blasning i instru— 

menter har stort inflytande, antingen till godt eller ondt, allt 

efter som de sta i ratt forhallande till individets konstitution 

eller icke. DA de anvindas med méattlighet men ihardighet, 

och isynnerhet af ett individ hyars kropp annu icke har fatt 

sin fulla utveckling, kan intet vara mera tjenligt for att ut— 

vidga bréstet och starka de vigliga organer som det inneslu— 

ter; men om de anvindas obetingadt eller drifvas allt for 

Jangt, kan intet vara mera skadligt. D:r Clark har, sasom 

*) Sir John Sinclaire’s Code of Healdt. 8:th Edition. 

Appendix, sid. 37. : 
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skyddsmedel mot bréstsjukdomar, féreskrifvit 6fuingar for 

brostet pa fdljande silt: »Vi lata den unga personen std 1 

puppriitt stillning, kasta armarne och skuldrorna tillbaka, och 

»i denna stiillning draga in luft, sd djupt ban kan; detta for— 

»nyar han med korta mellanrum flere ganger i sender; kan 

»det ske i fri luft, s ir det aldra bist, emedan man derigenom 

»vinner en dubbel fordel af detta bruk. Nagon slags 6fning 
yaf denna art borde alla barn hafva, isynnerbet de som hafva 

»ett trangt och illa bildadt brést; och denna bir smaningom 
ymer och mer utstrickas» *). I detta rad instémmer jag helt 

och ballet. 
Af samma anledning dr afven barnens gratande och skri- 

kande nyttigt for deras framtida helsa, blott att det icke beror 
pa nadgon sjukdom, och icke gar allt for langt. Hégt skratt, 

stojande och rop, som yanligen aro forenade med ungdomens 

lekar, hafva obestridligen samma vilgérande verkan, och béra 
derfére heldre befrémjas in aterhallas, som det likval ofta 

hander, emedan de aldre, utan att higkomma att de sjelfva 
en gang varit unga, af barnen fordra den aldre alderns allvar 
och lugna uppforande. Jag har sdlunda har ofvan (sid. 142) 
omtalat ett exempel i stor skala, huruledes eleverna vid ett 
institut hollos inom hus hela sex manader, utan att hafva na— 

gon frihet till stojande lekar. Foérestandarnes afsigt var otvif— 
velaktigt den biasta i verlden, men deras okunnighet tillintet- 

gjorde deras strafvande, och de nimnde férhallningsreglorne 
medférde tvertom skadliga foljder. 

Huru valgérande lungornas omedelbara 6fning an ir till 
att stirka bréstet, inskriénker den sig likvil icke endast der— 
till, utan stracker sitt inflytande afven annu laéngre. Om vi 
betrakta lungornas lige pa nedanstaende afbildning, sa se vi att 

de, da de helt och hillet fyllas med luft, nédvindigt mAaste 
nedtrycka det rérliga kitthvalf, som vi kalla mellangédrdet (ff) 
och som skiljer bréstet fran underlifvet. Denna foriindring 
kan likval icke ske, utan att mellangirdet i sin ordning trye— 

*) Clark, On Consumption and Scrofula, sid. 298. 
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ker pA lefvern, ma— 
gen och tarmarne, och 
skjuter dem nedat, 
fram&t och utét; men 

sd snart lungorna fro 
fullkomligt fyllda, ut— 
drifves luften Aterigen 
ifrin dem. Lungornas 
vidd minskas dé, mel— 

langirdet lyfter sig Ater 
till sin forra stallning, 
och dermed afyen alla 
underlifvets _inelfyor. 
Hela matsmdaltnings— 
apparaten halles sale— 
des i en besténdig 
tryckning och rérelse, 
som verkar sésom en 

stimulus, hvilken dr af 

stor vigt for matsmalt— 
ningen. Da lungorna endast siillan komma i nagon kraftigare 
rérelse, lida de icke allenast sjelfya, utan afven matsmaltnin— 

gen férlorar en god hjelp, och magen och tarmkanalen fér- 
svagas ocksa, sd att foljderna blifya klen inatsmaltning och 

forstoppning. 
Efter denna forklaring behéfver jag val knappt tillagga, 

att det higa och tydliga uttal, som dlaigges eleverna i manga 
offentliga skolor, har ett sirdeles gagneligt inflytande pa dem, 

och att sang i barnskolorna och andra instituter, hvaruti alla 
eleverna maste taga del, i hég grad f6rtjenar att rekommen— 
deras. Den som tviflar pad sanningen af hvad som har ar sagdt 
om verkningarne af lungornas 6fning, bir lagga marke till 

hvad som féregér i hans egen kropp, dé han hégt upplaser 

en enda sida; han skall nemligen finna, icke allenast att in— 

andningen blir djupare och utandningen fullare, utan att af- 

yen underlifvet dervid kommer i nagon rérelse, 
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Att lisa hégt, tala offentligen och halla f6relasningar, 
iro fértrifMliga dfningar for lungorna. Men da de erfordra 

nigon anstringning, bér man vara forsigtig dermed, och alltid 

fiista uppmiirksamhet pa kroppens konstitution och helso— 

tillstand. Den som skref anmilan om en af de forsta uppla— 

gorne af denna bok, bifogade dervid foljande vittnesbord: »Jag 

»vet sjelf af egen erfarenhet, att det ofta, da jag skall halla en 

»forelisning, pakommer mig en matthet, forenad med olust till 

»denna anstringning. Jag gar, forelisningen borjar, sinnet 
»kommer i verksamhet, och en syett utbryter 6fver pannan, 

yoch da férelisningen ar slut, ir mattheten férsvunnen». 

Han tillrader derfére att man bor lisa hégt for sin famil] om 
aftnarne, »sisom en bade for helsan och ett angendmt familje- 
lif fortrafflig yana» *). Dylika 6fningar aro, da de hodrjas ti- 
digt och fortsittas ihirdigt, sirdeles tjenliga att afvirja sjuk— 
domar och stirka en vigtig funktion, men da man allt for 
hastigt bérjar med dem, och da 6fverdrifver dem, finnes kan— 
ske intet mera omedelbart skadligt medel for lungorna, isyn— 
nerhet da de iro svaga. Det ar icke ovanligt att unga prester 
upptrada sdsom talare, utan att hafva forberedt sig till den 
anstriangning som dermed ar férenad, och att de derefter fa 
smirta i bréstet, blodspottning och andra sjukdoms-—tillfallig— 
heter, som ofta redan i lifyets morgon tillintetgéra deras mest 
skimrande férhoppningar och utsigter. Sadana offer aro sa 
mycket mer att beklaga, som det ar sannolikt att manga, som 
nu duka under, skulle genom en férnuftig férberedelse kun— 

nat haft mycken nytta for sin helsa af dessa, till deras kall 
hérande sysselsattningar. 

Man anser, sésom vi ofvanfére (sid. 142) hafva omta— 
lat, att den berémde Cuvier blef raddad fran en tidig déd, 
genom att blifva anstilld sisom Professor, hyarigenom hans 
Jungor vunno 6fning och styrka, och hans svaga helsa till den 
grad férbattrades, att han lefde ett langt och verksamt lif. 
Man kunde anféra flere exempel af samma art. Men hirvid 

*) London Medical and Surgical Journal, 28 454, sid. £07. 
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ar det vigtigt att anmirka, att Ofningen vid alla dessa tillfal— 
len statt i ett passande férhallande till lungornas férhand— 
varande tillstind, Hade deremot en sjukdom redan yarit ut- 
vecklad hos dessa personer, eller deras anstréngningar 6fver— 
stigit lungornas krafter, sa skulle féljden icke kunnat blifva 
en férbittrad och starkt helsa, utan snarare en pdskyndad 
déd; detta férhallande bor derfére aldrig lemnas ur sigte. 
Om man egnar behérig uppmarksambhet 4t verkningarne af 
alla sddana 6fningar, bor det emellertid icke falla sig sardeles 
syart att finna uar Gfningarne i hvarje olika fall bora afbrytas. 

Om bréstet lider af en sjukdom — af en eller annan 
art — bor man antingen alldeles afhalla sig ifran 6fningar 
med lungorna, — vare sig genom att sjunga, tala och Jasa 

hégt eller genom muskelrérelser, — eller ocksd mycket strangt 
iakttaga de foreskrifter lakarne i hyarje sadant fall kunna 
lemna. Nar en ledgang ar 6m eller inflammerad utgér, s4— 
som bekant ir, all rérelse ett hinder for botandet. Nar égat 

ar angripet af sjukdom, sky vi ljuset af samma anledning; och 

nar magen dr i oordning, undyika vi att fortara négot. Lun— 
gornas sjukdomar erfordra en bebandling, byggd pa alldeles 
dessa samma grundsatser. Aro de inflammerade, béra de sa 
mycket som méjligt hallas i hvila; hvarfére man ocksd vid 
hvarje bréstsjukdom helst bér afhalla sig fran att tala, och 
man skall sakert befinna sig val deraf; vid inflammationer i 

brostet ar denna regel af den aldra stérsta vigt. Vi triifia 

icke sillan patienter, som icke kunna tala tre ord utan att 

bérja hosta, och som det oaktadt icke vilja tro, att de genom 

talande fordréja sitt tillfrisknande. Likaledes ar det ofta syart 

att éfvertyga patienter om nédvindigheten att halla sig tysta 

vid blodspottning och bérjande lungsot, da likval allt som pa 

nagot sitt 6kar och paskyndar andedragten, gor skada. Den 

sjuke erfar kanske ingen smirta di han férséker att tala, och 

siiger att »han endast far litet hackhosta som ingenting be- 

tyder»; men om han fortsiitter, si skall en dyrképt erfaren— 

het bevisa honom hans villfarelse, och det skall g& honom pa 

samma satt som det gick en aflidén vin till forfattaren, hvil- 
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ken alltfér sent dangrade att ban icke anviindt ndgra veckor af 

de ar han hade offrat at klassikernas studium, till att gra sig 

bekant med sin egen kropps byggnad och behof. Denne man 

hade genom striingt kroppsarbete ddragit sig en blodspott- 

ning, men fortfor, detta oaktadt, att hela dagen igenom tala 

med en mingd menniskor, och ansag sig indock vara mycket 

férsigtig, emedan — som han sade — han icke vidare hade 
anstringt sin kropp. Da man gjorde honom uppmirksam pa 
hans villfarelse, och férklarade honom lungornas mekanism 

beklagade han hégeligen den okunnighet som var anledning 
till att han handlat sé oratt och fér sig sjelf forderfligt. 

Af samma anledning bér man vid hvarje forkylning, 
isynnerhet da den ar sirdeles haftig, afhalla sig fran hvarje 
hiftig rérelse. Allt hyad som paskyndar andedriagten, vare sig 
att ga haftigt eller uppaét en sluttning, eller att lisa hégt, har 
samma verkan pa de sjuka lungorna, som kroppens rorelse pa 
en inflammerad ledgang. Jag tror att manga menniskor, efter 
en ddragen férkylning, taga langt mera skada af en stark eller 
haftig rérelse, an af att blott utsatta sig for yttre luftens in— 
flytande. Det dr bekant, att den som 4dragit sig ett illama— 
ende, mangen gang bittre uthirdar en liten promenad i en 
Gppen vagn, an till fots; och det ar isynnerhet Jungornas an— 
stringning vid det sednare tillfallet, som gér denna rérelse 
mera skadlig. 

Da den egentliga sjukdomen ir afligsnad, och det endast 
diterstér nagon svaghet, ir deremot en passande 6fning af lun— 
gorna ett af de basta medel att fullborda tillfrisknandet. Der— 

fore handla de foraldrar daraktigt, som under en angslig straf- 

van att skydda sina svaga barn mot sjukdomar, omsorgsfullt 

sdka afhalla dem fran all slags rérelse som krafver den min— 
sta anstringning, och om vintern instinga dem i kammarlutt 
och afhalla dem fran fria luften, i den falska férhoppning att 
derigenom afhalla forkylningar och skydda deras lungor. Vi 
hafva selt exempel pa att detta sitt att ga tillviiga, verkat 
betydlig svaghet i hela konstitutionen, isynnerhet d4 samtidigt 
dermed anviindes en 6fverdrifven miingd af tjocka och yarma 
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klider. Enligt de ofyan utyecklade grundsatserna bér man 
ocksa finna, att ett sddant satt att g4 tillviga, s4 litet som 
mojligt motsvarar sitt indam4l, och helt och hallet strider 

emot lagarne fér den djuriska ekonomien. | 
Om man betraktar finheten och utstrickningen af den 

hinna som beklader lungornas inre yta, och den Jatta tillgang 
som den yttre luften har till densamma, kan man icke for— 
undra sig éfver att en alltfor hastig eller betydlig f6randring 
i luftens temperatur eller beskaffenhet ofta maste verka skad— 
ligt pa lungorna och Jatt blifva en orsak till allyarsamma sjuk— 
domar. Hiaraf inser man Jatt huru vigtigt det ar, isynnerhet 
for svaga personer, att sdka jemna dessa 6fyergangar; derfére 
ir det ocksa for sidana personer mycket nyttigt att andas 
genom flere lager af ylle— eller silkes—tyg, da de ga fran ett 
varmt rum ut 1 kall luft, eller under nagon langre tid maste 
inandas kall, fuktig luft. Den kalla luften uppyarmes nemli- 
gen till nagon del, och férlorar nagot af sin fuktighet, genom 
att ga igenom detta tyg; och det skydd som salunda beredes 

at lungorna, ar sa markbart valgdrande, att den som nagon 
ging profvat detta forsigtighetsmatt, sedermera icke gerna 
nagonsin forsummar att begagna detsamma. Helt nyligen har 
D:r Jeffreys i London, i detta afseende uppfunnit ett myc— 
ket sinnrikt instrument att bara framf6r munnen, for att 

kunna bibehalla en nagorlunda likformig temperatur i den 
luft som man inandas, ifyen da man gar fran ett varmt rum 

ut i kall vinterluft. Jag kan enligt saval min egen, som ock 
andras erfarenhet rekommendera det, sdsom ganska tjenligt 
for personer som hafya svagt brést. Det kallas Jeffreys’s 
Respirator. 

Fér de personer som dro fodde med anlag till brést- 
sjukdomar, dr kanske den farligaste lefnadsperioden att rakna 

frin den tid d& den starkare tillvaxten bérjar, och anda till 

dess kroppen har vunnit full fasthet och utveckling, vid eller 

omkring 24:de (eller 50:de) aret. Hos de flesta unga perso— 

ner sker denna 6fverging fran pojke till mogen man, med en 

sidan hastighet, att alla lifskrafter dervid mdste upphjudas 
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under nagra 4r, for att niringen m4 kunna halla jemna_ steg 

med tillvixten, och derfére féljer hirmed ofta en yiss svaghet 

till sjil och kropp, hvilken aldra tydligast bevisar nédvandig— 

heten att for nagon tid inskrinka eller till och med afbryta 
studierna och alla sadana sysselsittningar som erfordra be- 

tydlig sjilsanstringning eller ett fortsatt vistande inom hus. 
Deremot bér man da niistan uteslutande egna uppmirksam— 

heten at kroppens utveckling och helsa; och forst sedan 
denna yunnit fasthet, kunna sjilsférmégenheterna ater for— 
sittas i full verksamhet. Under sddana omstindigheter bor 

man derfére tillstyrka ett afbrott i studierna, vistande pa lan— 
det, rérelse i fria Juften, och allt som kan muntra_sinnet. 

Dessa férhallningsreglor bora, dé de anvaindas ordentligt och 
i tillbérlig tid, gsra en utomordentlig nytta och mycket bi- 
draga att férekomma utvecklingen af bréstsjukdomar. Men 

om man deremot, under den falska forestallning att de blott 
iro en tidspillan, later en svag. starkt vaéxande ung person 
fortfara att lasa och skrifva anda till dess sjukdomen_ verkli- 
gen framtradt, sa komma de bedragna foraldrarne sannolikt 
att inse sanningen af bvad jag nyss yttrat, och fa erfara att 

det ar forsent att utgjuta klagovisor sedan helsan ar firlorad. 
En vidstrackt erfarenhet har visat mig, att man egnar 

allt for liten uppmirksamhet at att bevara helsan under den- 
na farliga Alder, och att ett passande lefnadssatt under éfyer— 
gangsperioden skulle frilsa mdngen som nu dukar under. 
Dir Clark uttalar sig i sitt forr nimnde fortriffliga arbete, 
mycket allyarligt for denna samma Asigt, och hans anmirknin— 

gar kunna aldrig for mycket behjertas bade af Jiikare och laici. 

En férfattare som anyandt otrolig méda pa att efter— 
forska lagarne for dédligheten under de olika dldrarne, be- 
skrifver aldern frén det i7:de till det 24:de adret hos man— 
kénet, sisom full af oro och fara», Alla organismens krafter 
dro da i den stérsta verksambet, och lifskrafterna anstringas 
i bégre grad an under nagou annan lefnadsalder. Inflamma- 
tions~sjukdomar, ofta med dédlig utgang, herrska bland bada 
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kénen under denna period *). Riktigheten af detta pastéende 
bekriiftas obestridligen af mortalitets—tabellerna. Man ser si— 
lunda af Grefve Chabrol’s statistiska undersékningar i Paris 
och Seine—Departementet, att antalet af alla de déde under Ar 
4819 utgjorde 22,443, af hvilka 10,865 tillhérde manko— 
net, 14,580 qvinnokénet. Bland dessa afledo 
emellan 40 och 45 ar, 198 af mankén, 238 af qvinnokén, 

» 15 » 20 » 420 » 591 » 
» 20 » 25 » 825 » 650 » 
» 25 » 30 » 374 » 567 » 
Denna tabell visar ett mirkligt stigande i dédsfallens an— 

tal, fran Aldern 40—45 till 45—20, och likas4 derifran na— 
stan dubbelt till 20—25; derefter intrider bland méannen 

— dter ett aftagande nara nog till halften, under 25—30; men 
hos qvinnok6net fortfar den stérre dédligheten till nara 50:de 
dret, af anledningar 6fver hvilka vi icke har kunna inlata oss 
i narmare forklaring. 

Likadana resultater finna vi 4fven under andra ar. Sa— 
lunda var dédsfallens antal dr 4844 inalles 22,648, neml. 

44,167 af mankén, 11,484 af qvinkén; och bland dessa yoro 

mellan 40 och 15 ar, 209 af mankén, 236 af qvinnokén, 

» 45 » 20 » 3567 » 557 » 

» QOH MVS sy C776) | » 556 » 

» 25 » 50 » 405 » 560 » 

Dessa tabeller, hyilka stadfastas af manga andra, lika nog— 

grant beradknade, bevisa pa det mest obestridliga satt, faran 
af denna éfvergangsperiod, samt vigten af att genom tidig 
undervisning och vagledning skydda ungdomen mot de talrika 
sjukdomsorsaker som da hota den. De kunna ock tjena till en 
varning for dem som tro att de under lifvets var lugnt kunna 
anfortro sin helsa at en god kroppskonstitutions krafter, och 
forakta klokheten, som bjuder dem att icke blottstalla sig da 
det icke dr nédigt. En ensam persons inskrankta erfarenhet 
kan val anses sdsom otillférlitlig; men da samma forhallande 

*) On the Nature and Matematical Laws concerning Po- 
pulation, Vitality, and Mortality; by Charles Corbaux, sid. 92. 
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gir sig giillande hos mer an en half million menniskor, dr det 
omdjligt att anse det som en tillfallighet, eller att neka re- 
sultaternas stora betydelse. Vi béra kunna hafva att vanta 

oss manga vigtiga praktiska sanningar af de statistiska under— 
sdkningar som nu fér tiden med sadan framging bedrifvas. 

Att den stérsta dédligheten bland mankénet intrader sa 
tidigt, isynnerhet i stiderna, later forklara sig genom det for- 
hallande, att det just ar vid manbarhetens intridande — da 
bade sjil och kropp dro i ett éfvergings—tillstind — som 
utsyafningar dro allminnast och verka mest forderfligt. Manga 
svaga ynglingar bortryckas, hvilka skulle kunnat bibehallas vid 
lif, om de hade iakttagit ett fornuftigt lefnadssitt under de 
tva till tre kritiska dren. Manga — nédgas jag tilliigga — 
lara sig redan i skolorna och pa offentliga stallen medlen till 
sitt forderf, och detta ofta utan att deras hederliga lirare ana 
nagot ondt. Men planen fér detta arbete, hvilket nérmast 
afser att tjena till vigledning for folk utom yrket, forbjuder 
mig att vidare férdjupa mig i detta imne. 

Ingen erfarenhetssats i medicinen kan vara sikrare an 

den, att anlag till lungsjukdomar, och framfor allt till lungsot, 

gar i arf fran foraldrar till barn; och lJikval finnes det nistan 

ingen omstindighet at hvilken man egnar mindre uppmirk- 
samhet vid ingéende af aktenskap. Barn af sédana forildrar 
som lida af skrofler och syagt brést, aro vanligen tidigt ut- 
vecklade, och emedan deras forsténd tidigt mognar, trida de 
redan vid unga ar in i det praktiska lifvets sysselsittningar, 
samt intraéda ofta i aktenskap innan deras kropp annu hunnit 
att uppna tillbérlig utveckling och styrka. Under nagra ar 
synes likyal allt ga yal, och en talrik familj bérjar uppvaxa 
omkring dem. Men helt hastigt, midt under ungdomsaren, 
bérja deras fysiska krafter att svika, och de sjunka allt for 
tidigt i grafven sisom offer for den mérdande sjukdomen, 
samt efterlemna barn, hvilka efter all sannolikhet icke dro 
amnade att uppna mogen Alder, utan vanligen félja foraldrar— 
nes fotspar, med samma lekande férhoppningar och samma 
sorgliga andalykt. 
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Manga exempel af denna art kunna papekas, isynnerhet 

inom de hégre klasserna i samhiillet, hvilka icke af nédtvan— 

get att séka sin utkomst afhdllas fran att f6lja sina énskningar. 

Manga hindelser kunde ifven anféras, der man icke brytt sig om 
tydliga tecken pa ett sddant anlag hos mannen eller qvinnan, 
och der aktenskapet d4 antingen varit barnlést — hvilket un— 
der sddana omstandigheter ar det lyckligaste som kan ske — 
eller der barnen blifvit svaga och sjukliga. Det lar icke vara 
Jatt att hos unga och oerfarna personer inpragla nédig upp— 
mirksamhet i detta afseende; men en férsténdig uppfostran 
kunde siakerligen i detta afseende utritta mycket, helst om 
man dervid papekar en maingd upplysande exempel, och om 
ungdomen derjemte under de tidigare aren gjordes tillrack— 
ligt bekant med lagarne fir den menskliga organismen. Hyar— 
helst en sddan, fran foraldrarne arfd tidig utveckling finnes 
fir hand, i forening med en svag kropp, bér aktenskapet, i 
stillet for att paskyndas, nédvindigt uppskjutas, dtminstone 
till dess kroppen vunnit full mognad och fasthet; eljest blifva 
foljderna lika bedr6fliga for sjelfva kontrahenterna, som ock 
for deras barn. Under uppvaéxningen och annu en lang tid 
derefter, tir kroppen, afven hos eljest friska menniskor, annu 
icke fullstiindigt utvecklad, och saknar den uthdllande styrka 
som den férst erhaller under mannaaldern, och hyars besitt— 

ning utmirker den period, som af naturen ar bestamd till 
aflelse-funktionernas verksamhet. Manga unga personer af 
bada kénen falla arligen sésom offer for alltfor tidiga akten— 
skap, hvaremot de mdjligen kunde motstatt det inflytande som 
deraf vanligen beror, och tillbringat ett langt och lyckligt lif 
tillsammans med hvarandra, om de under nagra ar uppskjutit 
sin férening, och lemnat kroppen tid att vinna fasthet. 

Jag har med sé mycken varme yttrat mig om detta am— 

ne, emedan Arftligt anlag bestimdt dr den vanligaste anled— 
ning till alla svarare former af lungsjukdomar, och det sale— 
des skulle vara en ofdrlatlig darskap att férbise och férakta 
en lang och smiirtsam erfarenhet i detta afseende. Lakaren 

ager icke ringa formaga till att hindra dylika 6fvertradelser af 
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Skaparens lagar, helst om han, sisom alltid yore Gnskligt, 

betraktas icke mindre som familjens viin, in som dess radgif— 

yare vid sjukdomstillfallen. 

Harvid dr annu att anmirka, att ett klent helsotillstand 

hos férildrarne, antingen det hos dem dr drftligt eller sednare 

utveckladt, och framfor allt di det har sin grund i klen mat— 

smiiltning eller assimilation, likavél kan nedligga fréet till 

skrofler och lungsot hos barnen, som om dessa sjukdomar 

rent af yoro irfde fran foraldrarne; en omstandighet som D:r 

Clark har fértjensten af att hafva fastat uppmiarksamheten pa. 

Om foraldrar i allmanhet gjordes uppmairksamma pa sannin— 

gen och betydelsen af detta faktum, skulle tilléfventyrs manga 
af dem, for sina barns skull, lata beveka sig till en fornuftig 

omsorg om helsan, hyilket de icke synas vara i stand att géra 

for sin egen skull. 
Det sista vilkoret for lungornas verksamhet, hvilket 

Aterstar mig att omtala, ir: att de bora tillbdrligen forses 
med frisk och nérande blod. Om niringen ir ofullstandig, 
matsmialtningen klen, och blodet i féljd deraf saknar all kraft, 
lida straxt lungorna deraf, och detta mangen gang till den 
grad, att déden ofta intriaffar sisom en foljd deraf. Detta ir 
sd sikert, att man hos de lagre djuren till och med kan lyc- 
kas frambringa tuberkler i lungorna — hyilket just utgér 
orsaken till obotlig lungsot — nistan i hvilken grad som 
helst, endast man undandrager dem tillracklig och nirande 
féda, och later dem inandas en firskimd luft. Dessa samma 

omstindigheter frambringa ocksa en bedréflig verkan pa den 
fattiga befolkningen i manufaktur—verkstaderna, under det att 

det, 4 andra sidan, nastan blifvit. till ett ordsprak, att slagtare, 

som ata kétt tva till tre ginger om dagen, nastan aldrig hafva 
Jungsot. Hos personer af de s. k. hogre klasserna, blir blodet 
likaledes ofta klent, icke af brist p& niringsmedel, men af 
brist pa formaga att smalta dem. Derfére finna vi ocksa van— 
ligen i alla afhandlingar om lungsot, ett kapitel om »dyspeptisk 
phtisis», d. v. s. lungsot som har sin uppkomst fran klen 
matsmaltning. Sen singtid, tunga maltider och for liten ré— 
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relse — hvaréfver man ofta klagar, men byilket man dndock 

ej har nog kraft att férindra — fro hufyudorsakerna til! 
mycket af detta onda. 

Innan jag lemnar detta vigtiga foremal, miAste jag Lill- 
ligga dannu ett rad till dem som hafva anlag for lungsot eller 
bréstsjukdomar. Sa snart de bérja att vaxa betydligt, skulle 
det nemligen vara sirdeles tjenligt for deras framtida helsa, 
att fdretaga en resa till ett mildare och mindre ombytligt kli- 
mat. Manga som nu utskickas fér att i frammande land dé 
midt under sin basta lefnadsalder och — sd att siga — un— 
der lifvets middag, kunde kanske hafva lefvat manga ar s4som 
friska och verksamma menniskor, i fall man hade skickat dem 

bort ¢nnan sjukdomen annu framtradt, i stillet for sedan den 
redan tydligen utyecklat sig. Den svaghet, som redan tidigt 
yttrar sig med bendgenhet for forkylningar och bréstkrampor, 
bor i tid fasta var uppmiirksamhet, och yi béra da, utan att 
tréttna, uppbjuda all var formaga for att sdka motarbeta den. 
Lata vi den fortfara till dess slutligen bréstsjukdom yerkligen 
utyecklat sig, si kan liékaren, dfven om han ar utrustad med 

de kraftigaste likemedel, och anvander dem med det basta 
urval, likval sillan utritta sairdeles mycket, om ens nagot. 

Det raseri som nu herrskar fér en blott och bar férstands— 
uppfostran, och den dermed vanligen féljande ytterliga for— 
summelsen af allt som angar kroppens helsa, drifves ofta der— 
hin, att uppfostran snarare blir att anse som en férbannelse, 
ain en vilsignelse. Och for detta raseri bryta féraldrarne ofta 
emot deras eget bittre vetande, och orsaka salunda, som jag 

befarar, annu mangen olycka. 
Jag kan icke lemna detta amne, utan att annu en gang 

hanvisa lisaren till D:r Clark’s afhandling om Jungsot och 

skrofler ett arbete som lemnar en omfattande yetenskaplig 

och praktisk framstillning af lungsotens orsaker, visende och 

-behandling. Den hégt fortjente forfattaren har yal icke mye 

ket kunnat utstriicka var magt ofver denna forfarliga sjakdom 

dA den ar fullt utvecklad, men han har deremot i hégre grad 

din nagon annan forfattare, hyars arbete jag kanner, gjort si 
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mycket mera till att kasta ljus dfver dess orsaker, till att f— 

rebygga dess utyeckling och, om mojligt, silunda hémma sjuk— 

domen i dess forsta bérjan. 

ELFTE KAPITLET. 

Hjernan och nerverna, betraktade i forhallande till den 5f- 
riga kroppen och till sjalsférmégenheterna. 

Ju nogare vi efterforske den menskliga organismens na— 
tur och bestiimmelse, desto klarare blir det for oss, att sjalen 

som tinker, kianner och styr, ir sa att siga, den menniskan 

egentligen egendomliga delen af vart vasende, och att hela den 

kroppsliga omkladnaden ar bildad helt och hallet med hiin- 
seende till den forras egenskaper och behof. Vi aro forsatte 

ien kroppslig verld och erfare hvarje égonblick intryck af 
kroppsliga foremal, samt maste aterverka pa dem, — och 
derfore iir en kroppslig organism nédvyindig for att sjilen 

skall kunna traéda i verksamhet. Ja, vi kinna sjilen endast 
sddan som den forefinnes och yttrar sig i lifvet genom den 
kroppsliga organismen, och vi forma lika litet att fatta dess 
abstrakta egenskaper, — om vi tinka oss dem sisom skiljda 

fran kroppen, — som vi kunna tainka oss tyngdlagen skiljd 
fran materien. 

Sa handgriplig och ovedersiglig denna stora sanning ir, 
och sa villig man ar att erkinna den dA man i allmanhet ta— 
lar derom, sd finnes det likval, och har alltid funnits en stark 

bendgenhet till fruktan for att nirmare betrakta den sdsom 
en praktisk sats, och att lata dess naturliga konseqvenser géra 

sig gillande. Manga erinra sig icke, att om saken sa forhaller 
sig, sd ar den af Gud, och derfore god, utan kénna af denna 
anledning en angslan, likasom om sjilens eviga tillyaro sattes 
i tvifyel, derfore att man medgifver att densamma. under 
menniskolifvet ar beroende af organisationens inflytande. Men 
en sddan tanke bevisar ett bedréfligt misstroende till Skapa— 

Combe’s Fysiologi. 16 
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rens allmagt och visdom. Om det nemligen — fér det for- 
sta — finnes tillrackliga bevis for det faktum, att sjilen un- 
der menniskolifvet verkar p& och pAyerkas genom kroppsliga 
redskaper, sa Aterstar oss intet annat fin att tro detta, och sé 
vidt mojligt géra oss det till nytta. Att vi tillsluta vara égon 
for detta faktum, och yart forstand for dess konseqvenser, 
kan icke férindra dess verklighet, eller upphafva hvad Gud 
funnit for godt att bestiimma. Vidare, om vi forkasta denna 
sats, pa grund deraf att den skulle utesluta méjligheten af 
en fortsatt tillvaro i en annan verld, si bevisar detta endast 

att vart misstroende ar blandadt med de gréfsta ansprak som 
en skréplig skapad varelse kan visa mot sin fullkomliga Ska— 
pare. Férnuftet siger oss att sjilens eller andens tillkom— 
mande bestdémmelse endast beror af den Allsmiagtiges vilja, 
och icke pa minsta siatt af dess egen natur eller yasende. An— 
tingen den ar kroppslig eller ej, kan den i bAda fallen lika yal 
emottaga af Hans hinder en evig tillvaro. 

Hvad mig sjelf betriaffar, ar derfére denna strid af ingen 
betydelse; utan jag litar derpa, att Gud skapat menniskan bade 
till kropp och sjal sé, som det for menniskan ar mest tjenligt; 

_ men for deras skull, som hysa dylika betankligheter, maste jag 
iinnu anmarka, att ehuru sjilen verkar genom ett organiskt 

medium, féljer dock ingalunda deraf, att sjilen och dess or— 
ganer dro ett och detsamma. Sjiilen ser genom égat, sisom 
sitt redskap, och utan detta kunna vi icke se nagot i denna 
verld; men derfére ar sjailen alldeles icke 6gat. Likaledes ut— 

trycker min sjail nu sina tankar med tillhjelp af min arm och 
hand som férer pennan, men icke kan val nagon derfére pasta 
att min sjiél och min arm aro ett och detsamma. Nar en 
menniska far ett hardt slag pd hufvudet, kunna vi val da tro 
att det ar den okroppsliga sjilen som blir skakad? Eller nar 
en feber kastar sig pA hjernan, och den sjuke rasar i yrsel, ar 
det val da sjalen sjelf som iar sjuk och i dédsfara? Tvertom 
— vi se genast, att om hjernan ar redskapet hvarmed sjalen 
verkar, blir redskapets forstérelse eller sjukdom tillracklig att 
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forklara de rubbade sjilsyttringarne, utan att vi behéfva an- 

taga att sjelfva den okroppsliga principen deruti dr invecklad. 

DA nu siledes hvarje formaga och egenskap, hvarigenom 

menniskan skiljer sig fran den 6friga djurverlden, besittes och 

verkar i omedelbar forening med motsvarande egenheter 1 or— 
ganisationen, fdljer deraf, att menniskans kroppsbyggnad ma- 
ste st i samma upphéjda forhallande till den mindre full- 
komliga hos djuren, hvaruti menniskans upphéjda_ sjalsegen— 
skaper sta till djurens instinkt och inskranktare formogenhe- 
ter. Vi vilja, for att se om detta pastéende ager tillracklig 
grund, i korthet underséka hvilka de egenskaper dro, som 
karakterisera en menniska, och med hvilka delar af organis— 
men dessa sti i den narmaste forbindelse. 

Fér att upplysa den forsta punkten, behdfva vi endast 
betinka hvad som férsiggar i sjalen, da vi vilja bilda for oss 
sjelfva eller meddela at andra en siker mening om en_histo— 
risk person eller en enskild yan, hvars vairde och karakter vi 
gerna skulle énska tillbérligen uppskattad af andra. Ovil— 

korligen faster tanken sig forst vid hans sja/s egenskaper, — 
~ den egna féreningen af béjelser och moraliska samt intellek— 

tuela féretriden, som vi anse honom aga, — sdsom det, som 

visendtligen skiljer honom fran andra menniskor, och ger 
honom ansprak pa var hégaktning. Da vi har i verlden kiin- 
na sjilen endast sddan som den visar sig i férening med den 
lefvande organismen, maste vi ju alltid satta dessa sjalsfor— 
mégenheter i firbindelse med en viss egenhet i kroppsbild— 
ningen; men da vi detta géra, dro vi likval fullt 6fvertygade 

om att det ar den pragel som sjilen pasatt den, som Adrager 
den var uppmirksamhet, och som, mera dn nagot blott fy— 

siskt fOretraide, ger menniskan dess dfverligsenhet 6fver det 
éfriga djurriket. Nar vi derfére med virma anbefalla en van 
at en annan, faller det oss icke in att siga: hall af honom, 

emedan han ar sex fot lang, eller emedan han har Romersk 
nisa, Grekisk mund, vackra égon, eller vilbildade lemmar; 
vi lata dessa personliga egenskaper — hvilka i och fér_ sig 
Visserligen icke aro att férakta — tala fér sig sjelfva, i det 
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vi kiinna, att de utgéra en mycket férginglig och osiker 
grundval for aktning och tillit, och stédja i stallet yart berém 
pa hans forstand, klokhet, hjertats godhet och drlighet m. m., 
och vi tyifla icke pa, att vi genom att bibringa andra en god 
tanke om vdr vins andliga och moraliska foretriden, tjena 
honom langt bittre, in om det lyckades oss att framstilla 
honom sdsom en Apollo eller Adonis. 

Da sjalen sdledes ar den herrskande princip, till hyars 
tjenst hela dea kroppsliga organisationen ar bestamd, foljer 
deraf, att en menniska, hyad skada han 4n lider till kroppen 

i andra hanseenden, nar blott de delar som omedelbart tjena | 
sjalsformbgenheterna, blifva oskadade, likyal forblir i besitt— 

ning af alla de egenskaper, fir hvilka vi hufyudsakligen sitta 
virde pa honom. Saledes kan en menniska yara fédd utan 
armar eller ben, sé att han nastan icke kan flytta sig ur stal— 
let, och likval besitta alla de moraliska och intellektuela fore— 

triden som kunna pryda en menniska, Likaledes kan en yan 

forlora en eller flere lemmar, eller hans kropp vanstallas af 
sjukdom; men sa lange hans sjal blir oférdindrad, dess mora— 
liska kinslor lika varma och rena, dess forstandsformégen— 

heter lika kraftiga som férr, vidkinnas vi honom och Alska 
honom som férr. Salunda laste man for nagon tid sedan i 
tidningarne foljande berittelse, med 6fverskrift: »Vackert 
yexempel pa qvinlig tillgifvenhet: Sir Robert Barclay, som 
»kommenderade den Engelska flottan vid slaget pa Erie—sjén, 
»blef forfarligt stympad genom ett sar som han fick under 
yslaget, och hvarigenom han forlorade hégra armen och det 
»ena benet. Innan han lemnade England, var han férlofvad 
»med en ung flicka, som han Alskade med stérsta ombhet. 
»Han kiinde med smiarta att han nu hemkom som ett yrak, 

»och sinde derfore en af sina vanner till fastmén, for att un— 

»derriatta henne om hans tillstind och erbjuda henne upplés— 
»ning af féreningen. »»Sig honom»», sade den ddla flickan, 
»patt jag gerna vill gifta mig med honom, da han blott har sa 

»pmycket i behall af sin kropp, att den kan qvarhalla sjalen»». 
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DA sjilen sdledes ir den herrskande maktihyvars tjenst 

hela organismen star, och de yttre Jemmarne, som tjena till 

att utfdra dess vilja, kunna borttagas, utan att sjilens krafter 

och egenskaper derigenom lida négon egentlig skada, kunna 

dessa kroppsdelar omdjligen vara visendtligen nédvandiga for 

sjilens verksamhet; och det maste sdledes vara en annan 

kroppsdel, som star i nirmare férbindelse med sjiilslifvet, och 

som tillika ar s4 bildad, att den kan underhilla forbindelsen 

med, och verka pa alla andra kroppsdelar. . 
Detta dr ocksd verkligen hiindelsen, och ingen tviflar nu 

mera pa att Ajernan ir sjilens omedelbara organ och satet 
for tanke och kansla; och att nerverna, som sitta den i fér— 

bindelse med den 6friga kroppen, ar det medium, hvarigenom 
den star i vexelverkan med den yttre verlden, och utéfyar 
inflytelse pa alla de andra funktionerna. Hiraf inses_ tydligt, 

huru vigtig kunskapen om hjernan och nerysystemet samt de— 
ras forrattningar ar, for hvar och en som arbetar pa att frimja 
menniskoslagtets féradling. Mangen af mina lasare skall kan 
ske anse det éfverllédigt att jag med sddan ifver séker for- 
svyara en sats, som ingen nagonsin tainkt bestrida i dess ab- 

strakta form; men olyckligtvis ar det en betydlig skillnad 
emellan att theoretiskt erkinna att sjalsférmégenheterna hos 
menniskan icke kunna yerka annat an genom motsvarande 
organer, och att praktiskt anviinda denna sanning sasom prin— 
cip for vart dagliga lefnadssatt, samt vid ungdomens uppfo— 
stran och behandling. Om vi viinda oss till alla de basta for— 
fattare rérande uppfostran, till de rikast utrustade och mest 

erfarne af vara Jikare och lirare, och till de redligaste och 
samvetsgrannaste bland ungdomens vigledare, sa finna vi att 
de alla ténka och handla sisom om sjilen redan- under detta 
lifvet vore ett sirskildt, abstrakt viisende, som alldeles icke 

erfar nagot inflytande af den kroppsliga organisationen. De 
studera sjilen och strafva efter att séka uppticka dess lagar; 
men utan att fasta afseende pa de organer, med hyilka Ska— 
paren sétter henne i férbindelse. De bete sig i detta afseende 
ungefar s4, som om en fysiker ville efterspana vairmets natur 
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och lagar, utan att fasta afseende pa egenskapen hos de krop— 
par med hvilka vairmet maste férena sig for att blifya till- 
giingligt for vara sinnen; och likval hafya vi dagligen och 
rundt omkring oss de klaraste och mest sliende bevis derpA, 
att sjilsférmégenheternas yttringar dro lika s4 beroende af 
deras organers tillstind, som virmet af egenskaperna hos de 
foremal med hyilka det ar bundet. : 

Om vi énske att verkligen erhilla ett sammanhingande 
och nyttigt resultat af yar undersékning rérande sjalslifyet, sé 
ar det icke pa denna vig vi skola séka det. Da vi icke kun— 
na férindra den konstitution som Skaparen gifvit oss, bora 
vi i stillet sdka alt studera dess natur och de lagar som Han 
for den utstakat sa linge den star i forbindelse med, och er— 
far inflytande af en lefvande organisation; — med ett ord, yi 
bora félja samma vag, som visat sig s4 nyttig for andra kun— 
skapsgrenar. Det ar lingesedan Baco bevisade, att den in— 
duktiva undersékningsmethoden ar den enda ratta; och sedan 
en lés spekulation 6fver sjilen nu forgifves blifvit forsékt 
omkring 2000 ar, sa ar det icke for bittida att vi nu icke 
langre lata afskracka oss fran att betrida den enda vig som 
kan fora till malet, sa val vid betraktandet af sjilens som 
kroppens natur. 

Da vi efterforska vexelférhallandet emellan sjalen och 
kroppen, bora vi aldrig forlora ur sigte den hufvudsats, att 

ett organ — nemligen hjernan — ar omedelbart bestamd for 
hvad vi kunde kalla sjalens centrala eller inre yverksambet sa— 
som uppfattningsformaga, tanke- och omdémes-kraft, samt 
kiinsla; hvaremot andra delar — musklerna och benen, eller 

organerna fér den vilkorliga rérelsen — dro bestimda till 
hvad vi kunna kalla dess yttre verksamhet, nemligen att ut— 
fora viljans bud ut&t. Sa nira nog handgriplig denna skillnad 
ar, sd har den, underligt nog, ofta blifvit forbisedd, och sale— 

des hafva vissa filosofer pa fullt allvar pastatt att menniskans 
andliga 6fverligsenhet 6fver djuren hirrérde fran hindernas 
fullkomlighet. De betanka da icke att hinderna endast aro 
till nylta, i sammanhang med sjiilens insigt och skicklighet, 
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hyilken styr och leder dem, och att afven de aldra bist ska— 

pade hinder hos en idiot icke iro till nagon nytta, och’ icke 

kunna meddela honom nagot af den psykiska 6fverlégsenhet 

som han saknar. Ju noggrannare vir undersikning derfore 
blir, desto bestiimdare visar det sig, att det alldeles icke ar 

genom nagon sirdeles fullkomlighet hos redskaperna fir den 
vilkorliga rérelsen, utan genom sjilens och hjernans forenade 
dfverlagsenhet, som menniskan hufyudsakligen lyfter sig 6f~ 
ver alla andra lefvande visenden. Sjilen ar i sanning att rak— 
na till den menskliga delen af vart vasende, och sjalen ar der— 
fére hos menniskan férenad med en fullkomlig och mera sam— 
mansatt hjerna, an vi tréffa hos andra djur, hvilken -éfven | 

motsvarar de hégre anlag och formégenheter hvarmed menni— 

skan ar begafvad. I sjelfva verket besitter ocksé menniskan 1 
sin kropp och sina lemmar, yttre redskaper, som i fullkom— 
lighet langt 6fvertraffa de. 6friga skapade varelsernas; men det 

ar likval icke dessa hon har att tacka fér sin upphéjda plats i 
skapelsens kedja. De aro henne gifna, for att sta i ratt for- 
hallande till hennes upphéjda sjal, och om de redskaper som 
hon ager att anvinda till erndende af sina afsigter, icke stodo 
idetta tillbérliga férhallande, skulle menniskan bestindigt 
besvaras af planer och afsigter, som hon hvarken hade fér— 
maga att sjelf utfora eller meddela 4t andra, och hon skulle 

silunda utgéra ett enstaka undantag frén den visdom och 
godhet, som bevisar sig i Skaparens Ofriga verk. 

Detta organisationens underordnade férhallande till for— 
mégenheterna och instinkterna, Aterfinna vi inom hela djur— 
riket. Ju mera inskrankt ett djur ir, med afseende pa klok- 
het och instinkt, desto enklare och mindre utbildad dr hjer— 

nan, och de yttre redskaperna iro i férhallande derefter. Hos 
faret t. ex. star hjernan och de fyra benen samt kléfvarne, i 
noga 6fverensstiimmelse med djurets inskrinkta formégenhe- 
ter och behof. Hade dessa ben och kléfyar deremot  varit 
férenade med sddana férstands— och moraliska formégenheter 
som hos menniskan, sé skulle deruti visat sig en forfirlig 
brist pa dfverensstémmelse; — eller om farets kropp hade till- 
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fallit ett djur som dgde tigerns hjerna och vildhet; huru ha— 
stigt skulle icke detta hafva foranledt djurets forderf? Der- 
fore finna vi ock inom hela djurverlden, att kroppsbyggnaden 
oafvikligen riltar sig efter de instinkter och de anlag som for 
hvarje djurart dro egna. . 

Menniskokroppen bestar af féljande klasser af organer, 
hvilka alla hafva hyar sina sirskilda funktioner: 4:0 Hjernan, 
sjilens omedelbara organ eller sitet for uppfattnings—forma— 
gan, tanken och kinslan; — 2:0 de fem Sinnesorganerna och 
de nerver, som tjena att meddela hjernan och sjalen de in— 
tryck som dessa organer mottaga af de yttre foremdlen; — 
5:0 Musklerna, benen, banden (ligamenterna) o. s. y., byilka 
tillika med rérelsenerverna utgéra de yttre lemmarne, och 
tjena till att verkstalla de sjalens befallningar, som fran bjer— 
nan foras till dem; — och slutligen 4:0 Organerna for Mat— 
smiltningen, andedragten, blodomloppet och niringen, genom 
hvilka lifvet underhalles och kroppen tillvaxer. De tre forsta 
klasserna utgéra organerna fdr det s. k. animaliska, och den 
sista klassen omfattar organerna fir det s. k. organiska eller 
vegetativa lifvets funktioner. 

Hjernan ar den stora organiska massa som, i forening 
med de hinnor som omgifya den, utfyller hufyudskalens hala. 
Den ar sate for tanken, kanslan och medvetandet, samt utgér 

den medelpunkt dit alla intryck fortga fran de 6fver hela 
kroppen utbredda neryerna, och hvarifran yviljans befallningar 
utga for att sitta de olika delarne i rérelse. 

Hjernans byggnad ir s& invecklad, att man nistan kién— 
ner mindre om dess natur, in de flesta andra organers; det 

ar derfore icke hir pa sin plats att férséka en nirmare be- 
skrifning, utan vi vilja blott i allminhet anmarka dess huf— 
vuddelar. Nir man afsigar den dfversta delen af hufvudska— 
len och derunder upplyfter den fasta, sega hinna som ligger 
under densamma, och i anatomien kallas hérda hyernhinnan 

(dura mater), ser man den egentliga eller stora hjernan, 
hvyilken pa sin yta visar cn stor mingd nastan vaglika upp- 
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héjningar (gyri) eller hjernvindlar, och stricker sig i en nd— 

got eliptisk form fran frimre till bakre delen af hufyudet. 

Vidstaende teckning visar 
dessa vindlar som man ser 
pa hjernans éfversta yta. 
1 medellinien fran A till B 
ir en djup remna, som ut- 
efter hela dess langd skiljer 
den &t i tya halfyor eller 
s. k. hemisferer. I denna 
remna finnes en fast hinna, 
som till formen liknar en 
lie och derfore ocksa kallas 

hjern-lien (falx cerebri) 
eller harda  hjernhinnans 

lieformiga fortsittning, e- 
medan den egentligen en— B 

dast ar en falla af denna hinna. Andamalet med denna hinna, 

som salunda gar ned i klyftan mellan hjernans bada_halfvor, 
synes just vara att skydda dessa bada halfvor mot tryckning 
af hvarandra, da hufvudet ligger pa nagondera sidan. 

Hyvardera af hjer— 
nans halfvor ar vidare 
delad i trenne delar — 
ehuru dessa mindre 
falla i 6gonen, emedan 
de blott kunna_ ses 
fran nedre ytan, — 

hvilka efter deras be- 

lagenhet kallas: de 
frdémre, medlersta och 

bakre flikarne. Dessa 
afdelningar betecknas 
pa nirstaende figur 
med linierna LE och 

FF. De frimre flikar— 
ne — den del som 
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ligger ofyvanfére linien KE — motsvara pannan; de medlersta 

— till hvilka hérer allt som ligger emellan linierna EE och 
FF — ligga ofvanfor och négot framfér éronen; och de bakre 
— nedanfér linien F’ — motsvara bakre delen af bufyudet. 

Under de bakre flikarne utbreder sig en tjock och stark 
horisontal falla af harda hjernbinnan, hvilken kallas ¢éltet 

(tentorium cerebelli ), och som uppbir de bakre flikarne, BB, 

och skiljer dem fran Ulla hjernan, AA, som ligger under det— 
samma. Lilla hjernan utgér den sista stora afdelningen af 
hufvudskalens innehall. Dess yta visar afyenledes yindlar, som 

likval till storlek och form aro betydligt olika mot stora 
hjernans. 

Under den harda hjernhinnan finnes en annan hinna, som 

ar finare och mera blodrik, samt fasthinger vid yindlarnes 
yta och sdledes nedgar i och beklider farorna emellan dem; 
detta tir den mjuka hjernhinnan (pia mater). Hjernans 4dror 
férgrena sig sa talrikt i denna hinna, att densamma, da den 

dr litet inflammerad, bildar ett fullkomligt adernait; denna 
fina férgrening af blodkirl, har sannolikt till andamal att 
férebygga, att blodet ej med allt for stor valdsamhet ma drif— 

vas in i den fina hjernmassan. 
En tredje hinna, som for sin finhet kallas spindelvafs— 

hinnan ( Arachnoidea ), ligger emellan de bada nyssbeskrifne 
hinnorna. 

Nar man underséker vindlarne i atskilliga bjernor, sa 

finner man att de dro mycket olika till storlek, djup och rigt— 

ning. Afyen pa olika delar af samma hjerna dro de ganska 

olika, men bibehailla likval pa hvarje sirskild del sin egen form. 

~ SAlunda iro de alltid sma och talrika pa de framsta flikarne, 

stérre och djupare pa de medlersta, och ainnu stérre pa de 

bakre. Den tjocka string eller rot, C, som utgar fran hjern— 

botten, kallas den fwrldingda margen. Den fortsiitter sig nedat 

i ryggmdrgen, som utfyller ryggradens hala. Man har stun- 

dom betraktat hjernan siésom utgiende fran ryggmargen, 

stundom tvertom; men i sjelfya verket sammanhiinga de en— 

dast med hvarandra, utan att man egentligen kan saga att 
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den ena utgdr fran den andra. En viss synbar analogi med 

en stam som uppviixer fran en rot, bar foranledt detta orik— 

tiga framstillningssiitt. 
De sm runda tradar eller stringar, som ses utga par— 

vis fran sidorna af den férlingda miargen eller fran hjernans 
botten, dro Atskilliga kinsel— och rérelse-nerver, af hvilka 
nigra g4 till sinnes—organerna, andra till huden och musk— 
lerna pa ansigtet, bufvudet och andra langre bort liggande 
delar. De bada linga, platta nerver, aa, som ligga pa nedre 

ytan af de framre flikarne, dro duktnerverna, som ga till nasan. 

De runda, tjocka nerver, ff, som ligga vid rétterna af de forra, 
iro synnerverna, hvilka ga till 6gat. Den med b betecknade 
nerven, dr den rérelsenery som gar till 6gonglobens muskler. 

Nigot liingre bakat ser man det femée nervparet, c, som tyc— 
kes utga fran randen af bagen D, eller den s. k. Varols- 
bryggan. Hvardera af det femte nervparets bada nerver, ut— 

gor en stor sammansalt nervy, som delar sig i tre grenar, hyil— 
ka utbreda sig till nastan alla delar af hufvudet och ansigtet, 
pa 6fre och nedre kiken. Den innehaller bade kansel— och 
rérelse—nervtradar, och en af dess grenar gar till tungan sa— 
som smaknerv. Andra grenar ga till tinderna, kértlarne och 
huden, samt dro kinselnerver. Det sjwnde paret, eller hor— 

selnerverna, e, firgrena sig i det inre drat, och tjena till 
horseln. Det dttonde paret, d, (lung-mag—nerven) skickar 

' tradar till luftréret, lungorna, hjertat och magen, samt ir af 
stor vigt fér andedrigten och bildandet af résten. Denna 
nery bar ocksd inflytande pa hjertats rérelse och pa mat- 
smaltningen. 

Sisom férut dr anmirkt, aro alla Fysiologer ense om 
att hjernan dr sjilens organ, och att dess medverkan ar lika 
nédvandig for sjalsf6rmégenheternas yttringar, som égat for 
synen, och 6rat for hérseln. Men i praktiskt afseende iir det 
af stérsta vigt att g& ett steg lingre in till denna allmanna 
sats, och séka upplysning om, huruyida hjernan vid sjilslifvets 
framtradande, forhaller sig som ett enkelt organ, med hin~ 
seende till alla dess yttringar, eller om den dr alt anse som 
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ett aggregat af atskilliga delar, af hvilka hyar och en motsya— 
rar utéfningen af en bestimd sjalsférmégenhet, pa samma satt 
som hvar och en af de yttre sinnesorganerna fatt sig anyisad 
sin sirskilda funktion, Om denna frdga finnas nu mera knap— 
past nagra olika asigter, utan hafva niastan alla forskare for— 
enat sig om att anse den sistnémnde dsigten s4som den riatta, 
och afven de som icke vilja erkiéinna de af Frenologerna an— 
tagne underafdelningar, dro likval ense i att betrakta de framre 
hjernflikarne, sdsom f6rstandets egentliga site; hyaremot de 
6friga delarne af hjernan anses vara bestimda fér kanslorna, 
medvetandet och alla andra sjilsyttringar. Dessa satser aro 
allmant antagne, med s4 fa undantag, att jag tror mig vara 
fullt berattigad att anse dem fér afgjorda, isynnerhet sedan 
Frenologerna under de sednaste dren lyckats bekrafta denna 
sanning, genom en massa af yittnesbérd, som man syarligen 
kan motsté om man narmare betraktar dem *). 

Da sjalen och hjernan aro sa intimt férenade, att den 
forra verkar helt och hallet i 6fverensstiimmelse med de lagar 
som gilla for den sednare, sa blir det naturligtvis af den stér— 
sta vigt for hvar och en som befattar sig med barnauppfo— 
stran, att gora sig val bekant med dessa lagar, for att kunna 

visa dem lydnad och undga de mangfaldiga olyckor som blifva 
en féljd af deras 6fvertradelse. Jag vill i nasta kapitel nar— 
mare underséka dem, och dervid bérja med dem som anga 
hjernan, betraktad sésom ett helt. 

*) Med all aktning for Frenologien och dess larosatser, 
torde likval forfattarens uppgift, att Fysiologerna numera aro 
eniga i bedémandet af den bestimda motsyarigheten emellan 
olika delar af hjernan och de olika sjalsférmégenheterna, tala 
nigon inskrankning; som likval detta ar ett allt for vidlyftigt 

aimne, yaga vi har icke yidare ingd deruti, utan inskranka oss 

till denna reservation. t 
S. 0. 
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TOLETE KAPITLET. 

Om vilkoren for sjalens helsa och lagarne fér sjalsformé- 
genheternas Ofning. 

De férniimsta vilkor hyarp4 hjernans helsa beror, kunna 

delas i tv stora klasser, nemligen en klass, omfattande vilkoren 

for densamma, da bjernan betraktas sisom utgérande en vd— 

sendtlig del af den lefvande organismen, och en annan med hin— 

syn till de sarskilda och vigtiga funktioner, som den forestar. 
Under forsta Klassen innefattas allt som omedelbart 

betraffar hjernans niiring och fysiska valbefinnande; hvaremot 
till den sednare klassen horer allt det som medelbart eller 
genom sjilsférmégenheterna gor intryck pa hjernan. De till 
den forra klassen hérande, kunde man kalla de fysiska el- 
ler organiska, de till den sednare, de psykiska vilkoren fér 
hjernans helsa. I logisk mening borde man val, strangt taget, 
kalla dem b&da organiska, emedan psykiska orsaker endast 
kunna-framkalla sjukdomar, genom att dstadkomma forain— 
dringar inom sjelfya hjernan; men da den nyssniémnde di— 
stinktionen kan vara af praktisk nytta, vill jag icke draga i 
betinkande att begagna mig af densamma. 

Om vi med uppmirksamhet efterforske hvilka egenheter 
som utmarkt de menniskor som under ett langt och verksamt 
lif njutit en blomstrande helsa till kropp och sjal, skola vi finna 

_att de samtligen, sannolikt med fa undantag, hafva fran sina for—- 

aldrar arft en frisk sjils— och kropps—konstitution. Den tin- 
kande lasaren bor derfore icke éfverraskas deraf, att jag bland 
de organiska vilkoren, hyarpa hjernans helsa hufvudsakligen 
beror, afyen namner en frisk arftlig konstitution. Om hjernan 

redan_fran fodelsen ar fri fran alla irftliga fel och ofullkom— 
ligheter, och man icke genom en oférstandig behandling un- 
der barndomen, hos densamma framkallat en onaturlig sjuk— 
lighet och syaghet, si bér den sedan kunna uthilla ganska 
lange utan att dess helsa gar forlorad. Men om den deremot 
antingen ar sjuklig och syag genom 4rftligt anlag, eller ocks& 
genom oriktig behandling under de tidigare dren blifvit ovan- 
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ligt benigen for en sjuklig verksamhet, si kan dess helsa 
komma att lida, afven under sidana omstindigheter, som el- 
jest skulle varit alldeles oskadliga; och derfére kan man med 
skiil siga, att den starkast verkande af alla de orsaker, som 
predisponera till nery— och sinnes-sjukdomar, ar éfverférd 
genom ett drftligt anlag fran féraldrar till barn, hyilket hos 
dessa sednare orsakar en mer fin yanlig benagenhet for de 
sjukdomar, hvaraf foriildrarne lidit. 

Afven om felet hos férildrarne endast bestér uti en 
egenhet i karakteren, sa kan denna ofta med en ndstan un— 
derbar tydlighet spérjas hos en eller annan af deras afkom— 
lingar, och en medfédd syaghet af denna art kan hafya det 
stérsta inflytande pa en menniskas framtida de har i yerlden. 
Jag har sett tillfallen, da en sadan Arftlig, medfédd svaghet 
genomeick alla medlemmarne af en familj, och andra tillfallen 
da den endast angrep en eller tya. Nar det ursprungliga fe- 
let ligger hos modren, och hon ager mycken karaktersstyrka, 
sa fortplantar det sig vanligen lattare till barnen, an da det 
ligger hos fadren. Da bada foraldrarne harstamma fran sé— 
dana familjer, angripes naturligtvis afkomlingarne hiaftigare, 
ain da den-ena af dem ar af en stark och frisk harkomsf. 
Sannolikt ar detta grunden dertill, att det arftliga anlaget till 
nerysvaghet ar langt allmannare bland de hégre klasserna, 
hvilka mest gifta sig inbérdes, an bland de lagre, som hafvya 
en vidstricktare krets inom hyilken de aga att viilja. 

Olyckligtvis ar det icke endast sésom orsak till sjuakdo— 
mar, som man har skal att frukta for det arftliga anlaget. 
Det hinder som det ligger i vigen for en varaktig helsa, aro 
annu fruktansvérdare, och kunna aldrig helt och hallet aflags— 
nas. Det enda som sdledes aterstér att gira, ar att akta sig 
for att fortplanta det onda; och nir derfore tya menniskor, 
som begge af naturen hafva ett sjukligt, svagt och lattretligt 
temperament, inga i aktenskap med hvarandra, maste de till— 

skrifva sig sjelfva det forenade inflytandet af likartade sjukliga 

anlag hos deras afkomma, hvilken sfledes derigenom blott— 
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stiles for allt det elande som Atfdljer nervsvaghet, svagsint— 

het, melankoli o. d. 

Afven da intet irftligt fel finnes for hand, har modrens 
férhallande under hafyandskapet inflytande pa barnets helsa 
och karakter, hvarom féraldrarne siillan géra sig ritt klart 

begrepp. I min skrift om sinnessjukdomarne, har jag, till be- 

styrkande af denna omstindighet, anfort Esquirole’s vittnes— 

bord, en man hyars talanger samt noggranna och vidstriickta 
erfarenhet gifva en mycket stor vigt at alla hans val éfver— 
tinkta meningar. Det ar ofta, siger han, redan i moderlifvet 
som vi maste séka den verkliga orsaken till raseri och svag— 

sinthet. Manga qvinnor som voro hafvande under den oro- 
liga revolutionstiden i Frankrike, och hvilkas sinne under 

denna tid var i bestindig spinning och angslan, hvarigenom 
nerysystemet blef s& irriteradt, som det med helsans bibehal— 

lande var méjligt, fodde sedan barn, hvilkas hjerna och nerv— 
system, genom deras moders tillstind under den féregdende 
tiden, hade blifvit s& retliga, att de under barndomen ledo af 

kramp, konvulsioner och andra nervtillfalligheter, och i ung- 

domen angrepos af sinnessyaghet, niistan utan nagon utifran 

verkande orsak. Huru mycket ett 6fvergaende sjukdomstill- 
stand hos modren under hafvandskapet, kan inverka pa bar- 

nets hela tillkommande lif, kan bist upplysas genom ett exem— 
pel af samma forfattare: En hafvande qvinna, som eljest var 
alldeles frisk, blef mycket férskrackt 6frer nagra hotelser som 
hennes man i berusadt tillstind utéste emot henne. Hon 
nedkom sedan pa vanlig tid med ett mycket svagt barn, hvil- 
ket till den grad hade lidit af modrens forskriackelse, att det 
anda till sitt ttonde ar, af den obetydligaste anledning, an= 

- greps af en panisk forskrackelse, och slutligen helt och hallet 
forlorade forstandet. ; 

Jacob den 6:tes nervésa fruktan, som sa komiskt fram— 
stilles af Wadter Scott, i hans roman »Nigels afventyr», lirer 
haft en dylik anledning. Jag har sjelf sett flera hiandelser af 
samma art, ibland annat hos ett ungt fruntimmer, hvars utom- 
ordentliga neryésa retlighet till en stor del maste  tillskrifvas 
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en langvarig sinnesoro hos hennes moder, hyilken, medan hon 

gick hafyande med henne, tillbragte flera dagar pA sjén under 
ett oviider, och pa ett skepp som hotade att sjunka, samt be 
stiindigt var vat, och hvarje stund viantade skeppsbrott och 
déden. 

Det andra vilkoret fir hjernans helsa, ar tillbérligt fr- 
rad pa friskt och val beredt blod. Verkningarne af obetydliga 
féraindringar i blodets beskaffenhet mirkas icke Jatt, men om 
de dro nagot betydliga, kunna de icke férbises. Om siledes 
hjernan helt och hallet saknar den stimulus som den erhaller 
af arterblodet, sa kan den icke langre verka, utan da upphér 
sans och medvetande. Nir salunda en menniska inandas ko!— 
syra, kommer blodet icke att genomga den syrsattnings—pro— 
cess, som ar nédig fér lifvets underhiallande, och da detsamma 
i detta tillsténd icke formar att vicka eller underhilla hjer— 
nans yerksamhet, upphéra sjilens funktioner, och déden in— 
triffar ganska snart. Om — 4 andra sidan — blodet syr— 
sittes for starkt, sisom dé man inandas ren syrgas i stillet 

for atmosferisk luft, stimuleras hjernan allt for starkt, och 
det intrader en férhéjd, till inflammation gransande yerksam— 

het, som ocksd snart slutar med déden. 
Dessa dro féljderna af de bada ytterligheterna; men 

ifven de mindre foérdndringarne i blodets tillstand medféra 

lika siikra, om ocksa icke si skarpt i égonen fallande verk— 

ningar. Om dess lifskraft forsvagas genom inandning af en 

luft som ar for klen att kunna dstadkomma tillborlig syrsatt— 

ning, sa lemnar blodet icke tillricklig stimulus for hjernan, 

och sésom en nédvandig filjd deraf, lida da sjalens och bjer— 

nans funktioner af slapphet och tréghet, hvarjemte hufvud— 

yirk, svimningar och hysteriska krimpor latt installa sig. 

Exempel i detta afseende har man dagligen tillfalle att iakt— 

taga, hyartill ock hérer den sémnaktighet som herrskar i 6f- 

verfyllda skolrum med klen luftyexling, samt de anfall af huf— 

vudyirk och svimning, som s& allmiint forekomma hos nerv— 

svaga personer pa Ofverfyllda theatrar, i kyrkor och andra 

samlingsrum. Likartade, mindre i égonen fallande, men mera 
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ingripande verkningar af samma omstindigheter har man till~ 

falle att se i bomuils fabriker och offentliga sjukhus. Att det 

ir detta luftens tillstand som frambringar de némnde tillfal- 

ligheterna kan alldeles icke férnekas, ty den slapphet och nerv~ 

svaghet som atfilja instingning i rum med klen luftvexling 

eller i en luft som ar férskimd genom manga menniskors 

andedrigt, iro hyarken mera eller mindre an liigre grader af 

den slags férgiftning vi nyss omtalat. Det ar icke egentlig 

svaghet som frambringar dessa tillfalligheter, ty bade sjaleus 

och kroppens lif och kraft atervainda nistan édgonblickligt, sé 

snart man utgar i den friska luften. 
Men osund luft ir icke den enda anledningen dertill att 

hjernan kommer att sakna frisk och nérande blod. Brist pa 

nirande féda, och svag matsmiltning bidraga lika mycket att 
forsvaga denna lifs—vatskas egenskaper, och derfére ar en pas— 
sande omsorg fér dieten, af den stérsta praktiska vigt under 
hyarje lefnadsperiod, men isynnerhet under barndomen och 
ungdomen, da hjernan, likasom alla andra organer, befinner 

sig i stark utveckling. 
Den som aldrig har tinkt pa det inflytande som en. vi 

ordnad diet och god matsmiltning utéfvar pa hjernans och 
sjilsférmégenheternas helsa, kan likval gora sig ett begrepp 
om att ett sadant yerkligen ager rum, genom att betrakta sa— 
kens férhallande i dess ytterligheter. Sa vill jag har endast 
anféra, att hungersnéd ofta angriper hjernan till den grad att 
vildhet och raseri uppkommer, och att i Majland ganska all- 
mint sdsom sinnessjukdom férekommer en art ursinnighet, 

hvilken uppkommer af brist pa niringsmedel, och som att 
botas genom den niarande féda som de sjuke fa da de komma 
till sjukhusen *). Jag har sett samma orsak verka férsva~ 
gande pa sjilens funktioner afven under uppvaxandet. Denna 
klena niaring harrér emellertid, hvilket man noga maste ihdg— 

*) Den egna sjukdom forfattaren har pipekar (den s. k. 
Pellagra) torde likval snarare hafva sin uppkomst fran andra 
lokala omstiandigheter, iin fran den har angifna. D. 0. 

Combe’s Fysiologi. 17 
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komma, icke alltid af brist p& passande fédoimnen. Tvertom 
ager den ofta rum ufven hos de s. k. hégre klasserna i sam— 
hillet, till folje af for mycken eller alltfér hetsig foda, som dé 
verkar alltfor starkt pa matsmaltningsorganerna och slutligen 
forstér dem. Denna beniigenhet till sjuklig upphetsning af hjer— 
nan. till folje af otillracklig naring, ar en af orsakerna dertill, 
att folk af de s. k. lagre klasserna, under allman néd sA {att 
tillgripa valdsamheter f6r att afligsna killan till deras missnéje. 

Men sa vigtig som blodets qvalitet sélunda ar for hjer—- 
nans friska verksamhet, sd ar afven dess qyantitet icke mindre 
vigtig. Om, sdsom det ofta intriaffar, vid tillfalliga skador 
och vid dderlatning, den i hjernan cirkulerande blodmassan 
hastigt f6rminskas, kan detta hafva det inflytande att hjernans 
verksamhet upphér, och menniskan férlorar medyetandet. 
Afven om blodforlusten, ehuru ganska betydlig, icke ar till- 

racklig for att frambringa ett sadant resultat, forsvagar den 
dock hjernans yitalitet och nedsatter sjalslifvet till den grad, 
att menniskan fir en tid blir oskicklig till allyar och kraft i 

tanken. Nir, 4 andra sidan, blodcirkulationen i hjernan pa— 

skyndas inom vissa gransor, 6kas hjernans, och deryid afven 
sjiilens verksamhet. J detta afseende f6rhaller sig hjernan all— 
deles som hyart och ett annat af kroppens organer. Da den 
icke stimuleras af en tillracklig méingd friskt och nirande blod, 
verkar den syagt och ofullkomligt; men om den erhaller till- 
ricklig stimulus, si stegras dess verksamhet i samma férhal— 
lande som detta vilkor uppfylles, till dess slutligen, om blod— 

strommen blir alltfor hiiftig, vildhet eller raseri intrader. 

Da saledes denna lag giiller saval for hjernan, som for 

alla andra organer, sa fordrar den enkla klokheten, att vi bade 

vid sjilens och kroppens uppfostran maste hafva den for 6go— 

nen och inritta vara dtgarder sd, att vi undga sa val éfver— 

drift som brist pa blodcirkulation inom hjernan, samt sé— 

Junda bibehalla det jemna férballandet i detta afseende, som 

ir mest tjenligt for bade sjilens och bjernans friska verksam— 

het. Men da blott f4 lisare utom facket hafva éga for det 

nédvindiga forhallandet mellan organets och sjalens verksam— 
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het, vill jag anfora ndgra upplysande fakta, innan jag sdker 

utveckla den fysiologiska lag som sitter dem i férening, och 

i praktiskt hinseende tjenar oss till viigledning. 
I vissa delar af kroppen kan man goéra denna dkade 

blodcirkulation, som alltid atféljer en 6kad funktion, till f6- 

remal for omedelbara forsék. Om vi t. ex. bruke égat for 
linge eller i for starkt Ijus, sa blir det rédt, och adrornas och 
nervernas 6fverdrifna verksamhet framkallar en kansla af trott- 
het och smirta, som tvingar oss att afbryta och hvila 6gat. - 
Om vi da bortvanda dgat, si upphér denna retning ater sa 
sminingom; men om vi fortfara att stirra, eller ater borja ar— 
betet innan Ggat ar uthviladt och har 4terkommit till sitt na~ 
turliga tillstand, blir retningen slutligen fortfarande, och folj- 
den blir en sjukdom som kan efterlemna svag syn, ja t. 0, m. 
blindhet, hvilket man ofta ser hos glasblasare, smeder och 
andra som miaste arbeta vid mycket starkt Ijus. 

Nagot harmed likartadt intraffar ock med bjernan, da 
den af nfgon stark sjilsanstringning lange halles i en éfver— 
drifven yerksamhet. Hela skillnaden ar att vi vanligen kunna 
se hvad som sker i égat, men siillan hvad som foregar i hjer— 
nan; likval intraéffar ndgon gang brott pa hufvudskalen, hvar— 
vid ett stycke af benet Jossnar eller bortfaller, och da det sé- 
ledes blir mojligt att se blodets hastigare lopp i 4drorna_hir, 
lika tydligt som man kan se det i gat. Sir Astley Cooper 
berattar om en dring som fordes till honom, och som hade 
fatt ett hufvudskals—brott, till folje hvaraf ett stycke af benet 
saknades straxt ofvanfér 6gonbrynet. »D& jag undersdkte 
»bufvudet», siger Sir Astley, »sig jag tydligt att pulsationen i 
»hjernan var regelmissig och langsam; men straxt derefter 
»blef den skadade upprérd af négot som stred emot hans én— 
»skan, och genast drefs blodet med dkad kraft till hjernan, 
voch pulsationen blef hastig och valdsam; om man sdledes» 
fortfar han, »icke drar forsorg om att hdlla den sjukes sinne 
»nlugnt, skall den 6friga behandlingen vara till ringa nytta» *\. 

_”) Sir A. Cooper’s Lectures on Surgery, by Tyrell. Vol. 
I, sid. 279, 
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En iinnu mirkvirdigare hindelse berittas af Du Cald- 
well, om ett ungt fruntimmer, som var tjugusex fr gammal, 
och som ar 1824 lig pa sjukhuset i Montpellier under D:r 
Piroquin’s behandling: »hon hade férlorat en stor del af buf- 
»vudets yttre betickningar, hufvudskdlen och bérda hjern— 
»hinnan, genom férsummad yenerisk sjukdom. En del af 

»hjernan lig sdledes blottad for égat. Da hon sof utan att 
»drdmma, bemiarktes ingen réredse i hjernan, som yar stilla 
»och lig inom hufvudskdlen. Nir hennes sémn var orolig och 
»hon forskracktes af drémmar, kom hjernan i rérelse och 
vframirdngde utom hufvudskdlen, si att det da bildades ett 
nhgernbrdck. Vid saidana drémmar, som hon sjelf sedan om- 

»talade hafva varit sirdeles lifliga, var detta framtringande 
»mycket betydligt; och da hon var fullkomligt vaken, isyn— 
ynerhet da hennes tankar lifligt sysselsatte sig med ndgot, 
»yeller hon var i ett lifligt samtal, blef det nistan annu be- 
»tydligare» *). Detta hjernans framtréngande genom saret, 
foranleddes naturligtvis af det stérre blodtillopp som agde 
rum till hjernan, da den var i verksamhet. Denna hindelse 

iir en af de mest intressanta som man kanner, och sprider 
mycket ljus ofver ifragavarande dmne. 

D:r Caldwell anmirker, di han talar om detta dmne, att 

om det vore méjligt, utan att skada andra delar, att tillvaga— 
bringa ett fortfarande ymnigt tillopp af friskt arterblod till 
hjernan, sa skulle sjilens verksamhet sannolikt derigenom blif— 
va 6kad. Jag drager icke i betinkande att uttala denna me— 
ning, da vi sa ofta i verkligheten se den bekraftad. Da en 
offentlig talare blir het under debatterna, och blodet derige— 
nom baftigare strémmar till hufyudet, arbetar hans sjal friare 
och kraftigare an ndgonsin; och hvarfére? — Emedan bjer— 
nan da befinner sig i ett friskare och bittre tillstind an un—- 
der vanliga férhallanden. Och hvad ir det val som sa hastigt 

har férbattrat hjernans tillstand ? — Ett dkadt tillopp af blod 

till densamma, framkalladt genom dess egen dkade verksamhet. 

*) Annals of Phrenology, ¥ 4, sid. 54. Boston 1837. 
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Att blodet vid dylika tillfallen ymnigare strémmar till hjer- 

nan, kan ingen tvifla pa, som nagonsin kint hvad talaren sjelf 

i sidana égonblick-erfar, eller som har iakttagit den ovanliga 

rodnaden och fylligheten i ansigtet, det fuktiga, blixtrande 
égat, och bultningen i pulsddrorna vid tinningen och pa hal- 
sen. Det iir bekant, att en utmiirkt medlem af Kongressen i 
Washington, hvilken tog liflig del i en vigtig debatt under 
férra vintern, genom den utomordentliga liflighet och haftig— 

het hyarmed blodet strémmade honom till bhjernan, blef sa 
besvarad af svindel, att han maste satta sig ned, och forsam— 

lingens férhandlingar afbrétos, for att lemna honom tid att 
dterhemta sig. Och dinnu sednare intréffade att en ny med- 
lem af Representant—huset, af samma orsak f6ll omkull midt 
under det han h6ll ett foredrag, och hastigt afled. En annan 

medlem fick likaledes for icke laingesedan, midt under den lif- 

liga debattens hetta, ett krampanfall, genom blodets starka 
tillopp till hufvudet *). Det dkade blodtilloppet till hjernan 
som Atfoljer en mycket liflig sjalsverksamhet, yttrar vid manga 
tillfallen sina verkningar, da man minst vantar det, och efter- 

lemnar mingen gang beklagligen alltfor tydliga spar for hela 
lifvet. Huru manga statsmin hafva icke, i likhet med Whit- 

bread, Romilly, Castlereagh och Canning, drifne af dregirig— 
het eller ett af naturen haftigt sinne, hastigt blifvit hejdade 
pa deras bana, genom den utomordentliga hjernverksamhet, 

som den 6fverdrifna anstrangningen framkallade! — och huru 

mangens lifskraft har icke lidit mer eller mindre, genom dylik 
6fverdrift! — Da dgat anstringes 6fver formagan, blir det 
slutligen kinslolést for ljuset, och éfverfor icke lingre nagot 
intryck till sjilen. Pa samma sitt blir hjernan genom 6fver— 
drifven anstrangning oduglig sisom redskap for tanken, och 

medvetandet gar nastan forloradt i ett kaos af forvirrade f6- 
restallningar. 

Hos svaga personer och konyalescenter dr blodming- 

dens inflytande pa hjernans verksamhet ofta siirdeles  tydlig; 

*) Caldwell’s Thoughts on Physical Education, sid. 144. 
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ofta tillricklig att framkalla en svimning, emedan hjernan dé 

icke far tillraickligt med blod fér att underhdlla dess yerk— 
samhet. Afsamma anledning forsvagas afven sjalskraftens 
yttringar, utan att densamma likval i sjelfva verket ar fér- 

slappad. Ett exempel i detta afseende hérde jag nyligen om— 
talas af en erfaren lairare i England. Skillnaden var bar sé 
betydlig, att gossen nistan syntes vara ty4 olika personer, 
allf efter som han satt eller lag. Da han nemligen satt upp— 
ratt, var han trég, och syntes likgiltig och slapp; da han der— 
emot lag, sa att blodomloppet i hjernan ndgot underlattades 
genom blodets naturliga tyngd, framtridde bans egentliga 
sjalskrafter, och han blef »liflig, pratsam och mycket forstén— 
dig». Detta fall fortjenar sirdeles uppmarksamhet, dels eme— 
dan det i och for sig ar markvardigt, och dels emedan det 
icke ar af min sagesman meddeladt sésom nagot bevis fr 
hir ifragavarande férhallande, utan endast i allmanhet, sasom 

en ovanlig hindelse i skolan. 
Dessa iiro de vigtigaste organiska vilkor hyarpa hjer— 

nans helsa beror; vi vilja nu dfverga till de funktionelia vil— ~ 
koren. , Hr} 

Da jag afhandlade lagarne for rérelsen (sid. 423 o. f.) och 
forklarade de fordindringar som firegingo i hvarje organ, da 

det sattes i verksamhet, eller med andra ord, da det utéfyade 

sin funktion, bemidade jag mig att visa: 4:0 att da ett organ 

for lange lemnas i overksambet, blir blodomloppet inom dess 

karl svagt och ofullkomligt, och sjelfva organet slappt och ur— 

standsatt att verka med litthet och kraft; — 2:0 att da ett 

organ hilles i en passande och regelmassig éfning, mottager 

det en motsvarande miingd blod, och sittes derigenom i stand 

att verka fritt och kraftigt; och slutligen — 3:0 att da denna 

éfning dfverdrifves, eller fornyas utan passande mellanrum af 

hyila, blir blodomloppet i organet otillbérligen paskyndadt, 

hvaraf féljden blir att funktionens verksamhet forhdjes och 

férsiggdr med en hiftighet som litt dfverskrider helsans for- 

dringar och leder till utmattning eller sjukdom. Af dessa 
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grundsatser hirledde jag den praktiska regel, att det bide 
med afseende pa oss sjelfva och andra, endast ar den andra 
graden af 6fning som vi stindigt bora hafva for égonen, och 

af hyilken vi kunna vinta nyttiga verkningar. Nu aterstar att 

visa, att denna slutsats giiller ifven sdvil med afseende pa 
hjernan, som pa de andra organerna. Vi vilja saledes_ tillse 
huruyida de allmauna fysiologiska lagarne lata tillimpa sig pa 

hjern—funktionernas verksamhet och 6fning. 
Att hyernans overksamhet forsvagar dess kraft och, sisom 

nédvindig féljd hiraf, afven medfor ett forsvagande inflytande 
pa sjalskraften, derpa hafva vi dagligen och stundligen till- 
fille att se talrika exempel. Denna sats bér icke heller 6f- 
verraska ndgon tiinkande menniska, som vet att musklerna 
genom brist pa 6fning blifva tunna och syaga, att blodkarlen 
och nerverna af samma anledning tillsluta sig och forslappas, 
ja att till och med benen blifva mjuka och férandras till sin 
struktur, — och som vidare betinker att hjernan, sésom en 

del af denna samma organism, nares af samma blod och ar 
underkastad samma lagar som musklerna, benen och nerverna. 
Sisom direkta bevis behéfver jag endast hanyisa lasaren till 
det valkinda inflytande som ensamt fingelse utéfvar pa sjé— 
lens och kroppens tillstand, afven hos de starkaste personer. 
Det ensamma fangelset, utan sysselsattning, forsvagar och till— 
intetgér sjilskraften, endast genom den tvungna overksamhet 
hvaruti hjernan forsittes; och nar det icke mildras och littas 

genom sysselsattning och besék da och da af bevakningsper— 
sonalen, blir det ett af de férfarligaste straff som kan palag— 
gas en menniska. Om det anvindes utan nagon slags mildring, 
blir en man med stark sjilskraft, inom kort tid derigenom 
forvandlad till ett svagt barn, och de fastaste beslut gifva efter, 
som vidjan for det svagaste luftdrag. 

Det ar af en likartad anledning som sadana_personer, 
hyilka 4r ut och ar in bafva varit vanda vid ett flitigt och 
verksamt lif, néstan alltid blifva melankoliska, hypokondriska 
och svaga till kropp och sjil, da de draga sig tillbaka fran 
sina goromal for att lefya i ro p& landet, utan att hafva nagot 
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att géra som kan faingsla deras uppmirksamhet och intresse. 

Hjernan och sjilen, som sdledes Jemnas i overksambet, forlora 

snart deras friska spenstighet, och likgiltighet och ledsnad in— 
triida i stallet for den angeniima njutning som man hade vin— 
tat sig. Samma orsak ar det afven, som gér den afsiéndring 
fran sillskap, for hvilken svaga personer ofta hafva mycken 
benigenhet, si skadlig for bade kropp och sjal, och som ofta 
gor en guvernants stillning si beklagansvard och skadlig for 
helsan, afven di man sdker forbittra densamma genom aft 
visa sig vinlig emot henne. J manga familjer, isynnerhet bland 
de hégre samhiillsklasserna, lefver nemligen guyernanten sd 
afséndrad, som om hon yore insatt i ensamt fangelse. Af sam— 

ma anledning blifva ock de personer, som af en eller annan 
kroppslig svaghet utestingas fran sallskap med andra menni— 
skor, ofta missnéjda och knarriga, huru mycket de an séka 
kimpa deremot. Sjilens kinslor och krafter hafva icke Jan— 
gre det spelrum fér sina yttringar, som de férut hade under 
sillskapet med menniskor, och den nastan oundgingliga félj- 

den haraf, ar ett forsvagadt och retligt tillstind i de motsya— 
rande delarne af hjernan. | 

Denna erfarenhet har man isynnerhet gjort hos défva 

och blinda, hvilka, sisom bekant, langt oftare én andra per— 

soner, iro af retligt lynne, sinnes—sléa och fjoskiga, emedan de 

till en stor del dro utestingde fran de kallor till uppmuntran 

och verksamhet, som sti deras mera gynnande bréder till 

buds. Andral ger en skildring af de défstumma, hvaruti 

hyarje ord fullkomligt dfverensstiimmer med denna asigt, och 

en nastan likartad skildring af de blindas sinnestillstand, har 

en lika pilitlig iakttagare nyligen meddelat. »Den défstumme 

verbjuder», siger Andral, »vissa egenheter, som harrora fran 

»hans ensamma stillning midt i samballet. Han forblir van— 

»ligen i ett nistan barnsligt tillstind, ar mycket godtrogen, 

ymen derjemte ock, likasom vildarne, fri fran manga af de 

»férdomar, som liras genom umgiinge med menniskor. De 

»émmare kinslorna aro icke djupa hos honom; stark han- 

ygifvenhet eller liflig tacksambet triffar man derfére sillan hos 
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yhonom, medlidande visar han knappt; och han har ringa tiéf- 

ylingslust, ringa glidje samt [4 énskningar. Detta ar hvad 

»man i allminhet finner hos défstumma, men det giiller inga— 
»ylunda om alla; enskilda som hafva lyckligare anlag, utmiarka 
»ysig genom en betydlig utveckling af de andliga krafterna, 
yhvaremot andra, under hela sitt lif forblifva idioter». Andral 

tilligger att vi icke baraf ma sluta att de défstumma ur— 
sprungligen af naturen aro stallde pa ligre steg i andligt af- 

seende, ain andra menniskor. »Deras anlag och krafter ut- 
yvecklas icke, emedan de lefva afséndrade frén menniskosam- 

vfundet; sditt dem pd ett eller annat silt ¢ wmginge med de- 

»yras medmenniskor, och de skola blifva ika med dem». Haraf 

kan man forklara sig den hastiga upplysning af sjilen, som sa 
ofta iakttages hos blinda och défva barn, da de férflyttas fran 
deras hem till de offentliga anstalter, der de lira sig utviagar 
att Smsesidigt meddela sig med hvarandra och andra menni- 
skor. Dessa tillfallen lemna lairorika exempel pa den forain— 
dring som forsiggar vid 6fvergangen fran det tillstand da sji— 
len och hjernan aro overksamma, till ett sddant tillsténd da 

de erballa en ordentlig och andamialsenlig 6fning. 

Den andra grundsatsen var den, att hjernan, da sjilsfor— 
mégenheterna pa ett tillbdrligt och regelmiassigt sitt dfvas, 
mottager en i férhallande dertill ymnig blodmingd, blir frisk 
och kraftig till sin organisation, och skicklig till en bastig och 
fri utéfning af alla sina funktioner. Jag behéfver icke att in- 
lata mig i nagra enskildheter for att bevisa denna sats; den 
inses nastan af sig sjelf, och bevisen for dess riktighet ligga 
oss sa nira, och finnas rundt omkring oss, sA att det vore en 
onddig tidspillan att hir upprepa dem. 

Jag vill derfore straxt 6fverga till den ¢redje grundsat- 
sen, nemligen den, att da sjilsférmégenheternas 6f{ning éfver— 
drifves, antingen med afseende p4 uthalligheten eller det tata 
férnyandet, paskyndas blodomloppet till hjernan i motsvaran— 
de grad, och medfér slutligen ett sjukdomstillstand som icke 
alltid ar s& litt att hiafva. 
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Da gat under en lingre tid, utan ullbérlig hvila, bar 
varit i anstringd verksamhet, blir det, sAsom ofyvan dr nimndt, 
rédt och 6mtaligt for ljuset; om detta drifves dnnu lingre, $4 
inflammeras det, och till och med synens férlust kan deraf 
blifva den slutliga féljden. 

Alldeles samma foljder intriffa ock vid éfverdrifven 
sjilsanstringning. Hjernans blodkdrl utspannas, och dess 
verksamhet paskyndas, till dess slutligen verklig sjukdom in— 
traffar. 

Under hvarje period af lifvet ar langvarig och 6fyerdrif— 
ven sjalsanstraingning skadlig; likyail ar den aldrig sf farlig 
som under barndomen och den tidiga ungdomen. Under denna 
alder ér nemligen hjernan annu syag och ofullsténdigt ut— 
vecklad, och derfére mera blottstalld for att lida en objelplig 
skada genom en andamilsvidrig behandling. Hjernan forhaller 
sig i detta afseende alldeles pa samma sitt som kroppens 6f- 
riga Organer, och hii intraffar saledes ocksi detsamma som 
vi forut sett, di vi talade om de skadliga verkningarne af for— 
tidig och 6fverdrifven anstrangning af ben och muskler. De 
barn som hafva skrofler och Engelska sjukan, lida mest af 
denna anledning. De utmirka sig vanligen med stort hufvud, 
tidig forstands—utveckling och spida, svaga lemmar; men 
hjernans och sjilsférmégenheternas tidiga utveckling ar i dessa 
fall ofta Atfoljd af en sjukligt paskyndad vaxt, och afven i 
lyckligaste fall och med den bista behandling, lefva likval sa— 

dana barn alltid under deras férsta ar pa gransen till yerklig 

sjukdom. I stillet fr att strifva att tillbakaballa denna ti- 

diga sjils—mognad, géra de forblindade foraldrarne, forledda 

af stoltheten 6fver det tidigt framtraidande geniet, allt for att 

aénnu mer paskynda den, genom att vicka barnens fafanga och 

tiiflingslust, och nyttja dessa nistan aldrig svigtande driffje— 

drar, for att fortskynda dem pa den bérjade banan; och da de 

nu fdr nagon tid se barnets framsteg motsvara deras djerfva— 

ste férhoppningar, motse de med hinryckning den dag da dess 

talanger skola framtrida och sprida glans ofver dess naman. 

Men i samma férhallande som taflan blir glinsande for deras 
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fantasis 6ga, férsvinner sannolikheten att deraf ndgonsin blir 

ndgon verklighet; ty hjernan forstéres genom denna fortidiga 

anstringning, och blir antingen sjuk eller férlorar sin kraft, 

si att sjilens yttringar blifva tréga och langsamma under det 

Aterstéende lifvet. Det forvintade underbarnet maste slutligen 

sta tillbaka, under det att dess jemnariga, hyvilkas ringa bor— 
jan lofvade det en litt seger, utan svdrighet skynda forbi det. 

Da vi ténka pa organismens behof, bor det blifva oss 
tydligt, att riitta sattet att ga tillvaga, just bor vara motsatsen 
af det som nu i allminhet iakttages, och att man, 1 stillet for 
att sporra det fértidigt utvecklade barnets redan forut litt- 
rérliga sjilsférmégenheter anda till det yttersta, och deremot 
lata hans tréga kamrat folja med sa godt han kan, heldre 
borde séka att genom en planmiissig uppfostran, allt ifran 
den tidigaste barndomen viicka den sednares slia kraft till 
verksamhet, under det att man icke sparade nagon méda for 
att halla tillbaka den férre och sdélunda gifva hans hjerna tid 
att samla krafter. Men nu deremot sindes vanligen det tidigt 
férstandiga barnet i skolan, och 6fveranstringes vid em ovan— 
ligt tidig alder med lexor, hvaremot den friska och starka 
gossen som mindre forkofrat sig, och som just har behof af 
att vickas, kanske far ga hemma och littjas, stundom tv till 
tre ar langre, blott emedan han star sd langt tillbaka. Har- 
igenom gér man sig sdledes skyldig till ett dubbelt fel, och 
féljderna fér den qvicka gossen iro vanligen forlust for hela 
lifvet sa val af helsan som den hégt beprisade forsténds—6f- 
verlagsenheten. - 

D:r Brigham, forfattare till ett fortraMligt arbete éfver 
sjalsbildningens inflytande p& helsan *), hvilket nyligen utkom— 
mit i Amerika, yttrar med afseende pa dessa barn: »Jag har 
»yofta hos barn sett farliga former af skrofler, hvilka jag icke 
»kunde forklara mig pa annat siitt, an genom att antaga att 

*) Remarks on the Influence of Mental Cultivation and 
Mental Exitement upon Health. By Amariah Brigham, M. D. Boston 4855, sid. 43. 



268 

»hjernan blifvit 6fvad pé de andra kroppsdelarnes bekostnad, 

»och vid en alder, dé naturen strifvar att utyeckla alla krop— 

»pens organer till fullkomlighet; och nér sjukdomen har in- 
»tridt, har jag med bedréfvelse sett denna omstindighet be— 
»tydligt fordréja och hindra aterstillandet. Jag har sett flera 
»bedréfliga hindelser, dé barn p& fem eller sex ar lida, och 

yslutligen, oaktadt den stérsta anstriingning for att radda 
»dem — dé af sjukdomar, fran hvilka mindre rikt begafvade 
»barn Jatt tillfrisknat. Under hela deras sjukdom yttrade de 
pbestindigt karlek for bécker och allt som kunde vacka sjals— 
»formégenheterna, och beundrades fér deras tidiga forstand. 
»Om sadana barn insjukna, blifva, enligt min tanke, utsig— 

»terna ganska klena for deras tillfrisknande, och flere andra 
»likare hafva sagt mig att afven deras erfarenhet ledt dem till 
ysamma asigt, och de hafva gjort den anmiarkningen, att af 
»tva barn som lida af samma sjukdom, och af hvilka det ena 
»har stora och mycket utbildade sjilsformégenheter, under 
ydet att det andra icke blifvit sa langt framdrifvet genom fér— 
»tidig undervisning, hafva de mindre férhoppning om den fér— 
»res, in om den sednares &terstillande. Denna tidiga sjals— 
»mognad beror pa en onaturlig utveckling af det ena af krop- 
»pens organer pa det helas bekostnad». 

D:r Brigham anmarker med riitta, att det ar f6raldrar— 
nes okunnighet som leder dem till denna fértidiga och 6fver— 

drifna alin af barnets sjilsférmégenheter, isynnerhet da det 
redan af naturen ar fore sin Alder, och har en kropp som icke 
tal mycket; men efter de exempel som han meddelar, och 

tonen i hans varningar i allmiinhet, synes det, som det felet 

att allt for mycket séka paskynda barnens utveckling, skulle 

vara langt mera herrskandeé i Forenta Staterna an har i lan— 

det. Ibland barnbécker anmiildes sdledes fér nagon tid sedan, 

nigra som uttryckligen voro bestimda till »handbicker fir 

smabarn» i Botanik, Geometri och Astronomi! — Det un— 

dervisningssatt anses der for det biista, som med den storsta 

fart framdrifver barnets sjilsformégenheter, utan att taga i 

betraktande helsan eller nagot annat. Hiir siinder man val i 
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allminhet icke barnen sa tidigt i skolan, men uppfostran ar 

dock annu alltfor mycket beriknad endast pa sjilsformégen- 

heternas utveckling, med dsidosiittande af kroppens vard och 
utveckling, och betriffande svaga barn, vinligger man sig allt- 
for mycket om deras hastiga framsteg i intellektuelt afseende. 

Jag var helt nyligen vittne till ett sadant underbarns éde, och 
omstindigheterna voro just de hir ofvan beskrifne; den tidiga 

forstands—utvecklingen vickte beundran, och barnet aggades 
bestindigt genom ett illa beraiknadt berém och genom att 

dagligen framstiillas till beundran for hvar och en_ tillfalligt 
besékande. Man lade underhallande bécker pa sadana stillen 
der man var férvissad att barnet skulle finna dem; men der— 

emot férsummades lekar och kroppséfningar. Man gaf det 
stark och hetsig féda, och matlusten kittlades med allehanda 

sdtsaker. Féljden var att dess redan forut syaga konstitution 

blef énnu mer forsvagad: en hég grad af nervsvaghet intradde, 
matsmaltningen blef oordentlig, barnet forlorade sitt hull och 
aftynade samt dog slutligen, just da det intresse som dess ti- 
diga sjalsmognad hade uppvackt, var som stérst. 

Sa langt gar till och med féraldrars okunnighet med 
afseende pa alla fysiologiska fimnen, att da ett sidant under— 
barn dir af denna daraktiga behandling, offentliggér man icke 
sallan dess lefnadslopp, pa det att andra férildrar m& kunna 
fa se huruledes sddana lysande” egenskaper skola framkallas, 
da det deremot yore stérre skil att framstalla detsamma som 
ett varnande exempel, som hvar och en bor séka undvika att 

‘folja. 
_ Dir Brigham omtalar en sidan lefvernes—beskrifning 

dfver en viss John Morny Mead, som blott var fyra ar och 
elfva manader gammal, om hvilken det yttras, att den-gillades 
af »flere insigtsfulle min — andlige och andra, — som alla 
»dnskade, att den skulle offentliggéras, och alla voro eniga om 
»ratt kdnnedomen om det siitt hvarpd detta barn blifvit be- 
»handladt, dfvensom resultaterna af denna behandling, borde 
»vara till mycken nytta bdde for féraldrar och barn, samt 
tjenlig till befriimjande af en god uppfostran». Denne barn- 
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filosof »lirde psalmer innan han énnu kunde tala rent»; man 
»héll forstandséf{ningar» med honom och underyisade honom 
iinda tll hans sista sjukdom, hvilken »utan nfgon upptanklig 
yorsak antog en ovdntadt haftig karakter och bortryckte ho— 
ynom». Sdsom en varning mot en fértidig och forhastigt 
piskyndad sjilsutveckling kan denna héndelse visserligen vara 
»till nytta bade fér forildrar och barn»; men som ett exempel 
till efterlefnad kan det sikert icke nog starkt och hégljudt 
fordémas. Deremot aro sddana skolor fér smabarn, hvilka 
hafva vaksamt 6ga bade pa kroppens helsa och sjalens utyeck— 
ling, ganska fortraffliga anstalter. Hit héra de som dro inrat— 
tade efter den menniskodlskande Wélderspin’s plan, hyars 
strifvan ocksa gick ut pa att bevisa vigten af att leda barnets 
steg under dess tidigaste alder. Men jag maste beklaga att 
flere skolor som under den sednaste tiden blifyit éppnade un- 
der hans namn, icke dro byggde pa tillrackligt fast grundyal, 
och hota att géra barnen mera skada genom en alltfér pa— 
skyndad och andamalsvidrig férstandsutyeckling och under— 
visning inom stingda dorrar, én som tillafyentyrs sedan kan 
godtgéras, aifven genom den biista behandling under barnets 
foljande lif. Salunda finnas flere skolor som besta af ett enda 
litet rum, utan nagon Iekplats, och med mycket ofullkomliga 
inrdttningar till luftvexling, der likvail etthundrade till ett- 

hundradefemtio barn instiingas under fyra till fem timmar om 
dagen, utan tillgang pa frisk luft, utan tillbdrlig 6fning for 
musklerna och lungorna, utan nagon forfriskning for sjalen 
som fortjenar att talas om, utan négon planmiassig odling af 
de moraliska kinslorna, och der hela arbetstiden — med un— 

dantag af nagra korta stunder till hvila, och nigra promenader 

omkring rummet -—— anvandes till forstaéndséfningar, med 
uteslutande af allt annat. Mot sddana slags skolor kan man 
icke ifra for mycket, ty de medféra mycken skada fOr barnen, 

och utgéra ett svirt missbruk af en hégst berémyard princip. 

Men da vi salunda tadlat hvad som hyilar pa en falsk grund, 

miste vi val akta oss fér att ga till den andra ytterligheten, 

och sasom Cobbet, bryta stafven afven 6fver det som endast 
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genom missbruket ar férderfligt. Vii inrittade skolor fér 

smibarn utgéra ett kraftigt medel. till menniskosligtets ut- 

yeckling och fGriidling. ‘ 
Afven niir barnen blifva ildre, lida de mycket genom 

det alltfér langvariga vistandet i skolan, och den fortsatta an— 
striingningen af sjilskrafterna, som det nu vanliga uppfo— 
strings—systemet fordrar. Den lag, att fér linge fortsatt verk— 
samhet utt6mmer ett organs lifskraft —- jag kan icke nog ofta 
upprepa detta — giiller icke mindre fér hjernan, an for musk- 
lerna; och haraf kan man inse huru nédvandigt det ar att 
gifva ungdomen omvyexlande sysselsittningar, och ofta utbyta 
det stillasittande arbetet mot kroppsrérelser i fria luften, i 
stillet for att, sisom nu, hela tiden halla dem inne i skol— 

rummet. Om menniskan icke bestode af annat iin bjerna och 

nerysystem, skulle det mycket val kunna ga an att alltid halla 

henne innestingd och inskranka sig till sjilens odling; men 
da vi dessutom aga flere andra vigtiga organer, for rérelsen; 
mhatsmaltningen, blodberedningen, blodomloppet och néringen, 
hvilka alla fordra kroppsrérelse i fria luften, sdésom ett vi— 
sendtligt vilkor bade fér deras egen och for nerysystemets 
helsa, sa ar det alltfor vansinnigt att tillsluta vara 6gon for 
sanningen, likasom om vi kunde foridndra naturens - bestéim— 

melse, genom att férneka den, och derigenom undga foljderna 
af vart daraktiga beteende. 

Salunda afse icke forildrar och larare, vid barnens uppfo— 
stran, hvad erfarenheten gifvit vid hand, och ungdomen upp— 
vaxer utan minsta begrepp om att det finnes négra organiska 
lagar, och med den tanken att de, utan skada for sin helsa, 
kunna lefva huru de behaga, blott att de undvika hvad man 
egentligen kallar ufsvifningar. Vi se séledes unga personer 
med stor hag till studier, i sin okunnighet pataga sig en miingd 
ofverdrifna sjailsanstrangningar, utan nédigt tillfalle till kropps- 
rérelse eller hyila, hyilket alls icke liter férena sig med »en 
frisk sjal i en frisk kropp». Verkan af den fullkomliga bri- 
sten pa all kinnedom om de organiska lagarne gar tinda der— 
hin, att det nistan blir fruktlést att yarna en person som ar 
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ifrig i sina studier for de faror for hyilka han blottstéller sig, 

emedan man icke lyckas 6fvertyga honom om sanningen deraf, 

ulan genom hans egen erfarenhet. Jag har sett flera fall, da 
sjilskraften tidigt gatt nistan férlorad genom ett ifrigt och 

linge fortsatt arbete med studier, och det hos personer hyil- 

kas sjiilsgifvor genom en bittre yard skulle hafva lyftat dem 
till en héjd, hvilken de nu, med anledning af deras oférnuftiga 
forfarande, nédgas med férstérd helsa afsté ifran att uppna. 

Pope var ett markvardigt exempel i detia afseende. Genom 
éfverdrifna anstringningar forsvagade han slutligen till den 
grad sin helsa, att han endast gjorde sig beredd att dé. »Han 
pinfoll i det slags utmattnings—tillstand, hvaraf afyen Smollet 
»led en gang under ett halft ars tid, en coma vigil, ett bjern— 
»lidande, hvarigenom lifsprincipen nedstémmes till den grad, 
»att alla yttre férem4l synas skrida forbi sasom under en drém 
»— en art forsléad tillvaro». D:r Radcliffe hérde talas om 
hans tillstand, radde honom att alldeles hvila sig fran studi- 
erna och taga sig rérelse till hist. Pope féljde lyckligtvis hans 
rad, och Atervann till en del sin helsa. — Tya personer bland 
mina bekanta som befunno sig i samma tillstand, gjorde den 
anmiarkning, att de siikert skulle blifvit raddade genom en i 
tid erhallen undervisning om organismens byggnad och la— 
gar — en sddan som jag sdker att hir meddela. Bada hade 
en god vilja och felade mera af okunnighet an af enyishet. 

Under ungdomen och mannaaldern forekommer ofta en 

feber med mycket biftiga hjernsymtomer, som ar en foljd af 

ett langvarigt upphetsadt tillstand af hjernan, framkalladt ge— 

nom ifriga studier, oupphérliga sjalsanstrangningar, bekym— 

mer eller nattvak. Jag har sjelf varit vittne till flera sjuk— 

domshindelser som tydligen varit af denna art; men foljande 

fall, som intraffade med den berémde kemisten Sir Humphrey 

Davy, framstiller de hair namnde faror pa ett sa tydligt satt. 

att jag icke kan underlata att beratta det. »] November 1807 

-»blef Sir Humphrey angripen af en mycket hiiftig feber, i faljd 

yaf den anstringning och matthet som voro férenade med de 

pundersdkningar hvilka ledde till hans lysande upptackt af 
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»Alkaloiderna. Hans laboratorium var 6fverfylldt med men— 
yniskor af olika stand, och Davy hills, sésom man val kan 
»tiinka sig, hela dagen igenom i ett feberaktigt tillstand. Den- 
»na omstiindighet, i forening med verkningarne af hans an= 
»striingning och trétthet, foranledde en haftig sjukdom som 
»for en tid orsakade ett betydligt uppskof med hans under= 

»ysikningar, afbrét traden i hans arbeten och afledde hans 
»uppmirksamhet dt flere hall. Davy sékte orsaken till sin 
»sjukdom i smitta, som han skulle hafva utsatt sig for vid 
»yanstillandet af experimenter med rékningar i sjukhusen. 

»Men D:r Babington, som i forening med D:r Frank behand= 
»lade Davy under denna sjukdom, forsikrade mig att det icke 
»fanns den ringaste anledning till denna formodan, utan att 
»febern uppenbart var en foljd af matthet och éfverdrifven 
nanstrangning af hjyernan. Lasaren bor icke erfara nagra 
»betinkligheter vid att antaga denna dsigt, da han lar kinna 
»det sitt pa hvilket Davy lefde under denna tid. Hans fér= 
»stands—anstrangningar voro af den mest pakostande natur, 

»och likvil sékte han icke, som forntidens filosofer, att stirka 

»sig genom ett tarfligt och afmiatt lefnadssitt. Hans rykte var 
»ysa stort, att min af de hégsta stand taflade om iran af att 
»fa se honom vid sitt bord, och han hade icke nog fasthet att 
»motsta sidana hedrande inbjudningar, ehuru det var allmant 

»bekant att han icke upphorde med arbetet i sitt laboratorium 

»férr an den yanliga mattimman redan yar passerad. Da han 

»hemkom om aftonen, bérjade han ater sina kemiska arbeten, 

»och fortsatte dem ofta till klockan tre eller fyra pa morgo- 
ynen, och detta oaktadt fann tjenstfolket honom uppstigen 
»fore dem. Hans helsotillstand var s& oroande, att hans liakare 
»under manga veckor regelmissigt besékte honom flera gin— 
»ger om dagen; och hans hushillerska, Mrs Greenwood, gick 
»blott till sings en enda natt under elfva veckor. Under den 
ysista tiden af hans sjukdom voro krafterna till den yttersta 
»grad sjunkna, och sjiilen deltog i kroppens syaghet»-*), 

*) Paris’s Lifs of Sir H. Davy. sid. 183. 
Combe's Fysiologi. 18 
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Icke sillan intriffar att personer, som under en lang tid 
vardat sjuka, och derunder yarit i stor dngslan fér dem, siut— 
ligen sjelfva angripas af feber och dé, mera genom det skad— 
liga tillstand hvaruti den féregéende anstringningen har {6r- 
satt dem, an af sjelfva sjukdomens smittharhet och haftighet. 

Understundom framtrider nerysvaghet efter 6fverdrifna 
sjilsanstrangningar och 6{verspinda kanslor, under andra for— 
mer. Den oafbrutna hjernverksamheten upphetsar blodet, och 
da detta upphetsade tillstand aldrig far tillfalle att lugnas, in— 
trader en orolig retlighet i karakteren, forenad med sémnlés— 
het och en angslan, hyartill ingen yttre anledning kan upp— 
sikas. Dessa tillfallen tilltaga si smaningom, matsmiltningen 
lider, naringen blir klen, och en nedslagen sinnesstémning 
fortfar bestindigt och leder till och med ofta till sjelfmords— 
forsok. Under det att allt detta forsiggir, kan ofta den sjuke 
tala och besérja sina forrattningar med den stérsta noggran— 
het och ordning, utan att nagon frimmande kan miarka att 

han har nagot ondt. Men i samtal med fértroliga vanner el- 
ler med lakaren framtraider hans forvirring, och om den icke 
hastigt botas, kan den snart 6fverga till vansinnighet, eller 
slutas med slag, feber, sjelfmord eller objelplig svaghet, allt 
efter den sjukes konstitution och sirskilda omstandigheter. 

Da en person blir till ren, bor han innu mera hus- 
halla med sina sjalskrafter. Scipion Pinel anmarker ganska 
riktigt, di han talar om de olyckliga féljderna af dfverdrifven 
sjilsanstriingning, att da den skada som hjernan, harigenom 
kan lida under ungdomstiden och mannaaldern, mangen gang 
{ter kan upphjelpas, ar ett s4 lyckligt resultat alldeles icke 

att parikna for lderstigne; »hyvad som en gang ar forloradt, 

»det ar hos dem forloradt for alltid. Under denna alder ma— 
»ste vi halla till godo med hvad hjernan af egen god vilja kan 

»och vill gifva, och léta den arbeta efter sin beqvamlighet; 

»forsok att anstringa den tjena endast till att utan nytta for— 

»ysvaga den, och om den tvingas till anstringdt tankande, sa 
»upphetsas den och blir snart utmattad. Personer med upp— 

»hojda forstandsgéfyor omkomma ofta genom anstriingningar 
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»med hjernan, eller blifya yansinniga, och ett sddant slut van= 

»tar mingen gang dem, hvilkas geni forvirfvat dem den odéd~ 

-ylighet, som s& manga efterstrifva» *). 
Da man laser dessa rader, kommer man nédvandigt att 

tinka pA Walter Scotts bde, som ger en sliende bekraftelse 
pa denna sanning. Under sin kraftiga mannaalder skref han 
mycket och med en latthet som fa personer aga. Men da 
motgangar pa gamla dagar tvungo bhonom till en éfverdrifven 
anstrangning, kunde den organiska forlusten icke langre er 
sittas, och hans ihiardighet adaistidagude hjernan utan all nytta», 
tills dess slutligen en sjuklig retlighet intradde i stillet for 
den frut friska kraften, och han till sist fann sin déd just 
genom 6fveranstringning af den hjerna som hade tjent honom 

sa troget och kraftigt, men som nu icke liingre var vuxen de 
gigantiska anstringningar han fordrade af den. 

Det ar en mycket riktig anmiirkning af Tissot, att de 
sjukdomar som uppkomma af 6fverdrifven  sjilsanstringning, 
littast tréffa dem som oupphdrligt sysselsatta sig med att be 

_trakta samma féremal. Dervid inverkas nistan endast pa en 
del af hjernan, och denna halles i en bestindig spinning; den 
afléses icke af de andra delarne, och angripes derfére snarare. 

Salunda giiler samma regel for hjernan som for musklerna, 
att den verksamhet som, fordelad pa de olika delarne, stirker 
dem alla, deremot tréttar och skadar enskilda delar, da den 

endast ar inskriankt till dem. Sjelfva den berémde lakaren 
Boerhave \ed efter lange fortsatt anstringdt tankande, under 
sex veckor af en hjern—irritation som grinsade till vansinne 
och tillkannagaf sig genom sdémnléshet, retlighet och likgil- 
tighet for hans vanliga intressen, hvilka symptomer s& ofta 
framtrida sasom férebud till galenskap. 

Antalet af de litterira och politiska personer, studeran= 
de, och andra som pa detta sitt sjelfve adraga sig obotlig 
skada, dr sd stort, att ganska fa bland mina liisare bora hafva 

nagon sydrighet att uppsdka exempel i detta afseende, bland 

*) Physiologie de homme aliéné, sid. 477. 
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kretsen af deras egna bekanta. Utom de ofvanninmnde, Da- 
vy, Scott och andra, kan jag dnnu tilligga Sir Isaac Newton, 

om hvilken man kinner att han fér en tid var sinnessvag ge~ 

nom 6fverdrifna sjilsanstringningar, och det fr m4nga anled— 
ningar att han aldrig upphérde att hafva men af denna till- 
stét. Ju mera begrinsad sferen ar fér en talang, desto stérre 
ar faran att hjernan skall kunna komma att lida deraf, isyn— 
nerhet da derjemte férefinnes ett haftigt och Jattrérdt tem— 
perament; och hiraf kan man firklara sig de ofta forekom- 
mande sinnes— och nery—sjukdomarne hos musici och andra 
som uteslutande helga sin hjerna till dyrkandet af deras konst. 
Man berittar att Gretry icke allenast férstérde sin egen helsa, 
utan afven fdrlorade tre sirdeles rikt utrustade och yackra 
déttrar, den ena efter den andra, genom en sidan 6fverspain— 
ning af nervsystemet; och det ir intet tvifvel att Beethowens 

och Weber’s sorgliga éde betydligt paskyndades af en sddan 
orsak. Den sistnimnde fortfor att med anstrangning arbeta 
pa sina kompositioner, langt efter sedan hans helsa redan yar 
undergrifd, och annu da dédens hand nara nog vidrérde ho— 
nom, var han sa 6fverhopad af arbete, att han icke kunde lata 

bli att utropa: »Gifve Gud jag vore skraddare, da kunde jag 
»atminstone hafva hvilodag pa séndagen!» — En mennisko— 
alskande likare maste snarare vara benagen att utropa: »Gifve 
»Gud menniskorna ville ligga sig vinning om att lara kanna 
»sin egen kropp, da kunde de, hyilkas geni utgér kallan till 
»si mycken fréjd och glidje har i verlden, lingre beyara sin 
»helsa och sitt lif!» 

Man har likval i allmainhet s& litet begrepp om férhal— 
landet emellan sjil och kropp, att vi hyarje égonblick se sé— 
dana handelser, da nervsystemets helsa férstéres genom 6f-— 

verdrifven sjilsanstriingning, utan att den lidande sjelf har 

den minsta aning om orsaken till hans syaghet. Man skulle 

kunna meddela en otalig miingd exempel i detta afseende, men 

det redan anférda torde vara fullt tillrackligt. 



TRETTONDE KAPITLET. 

Tillampning af foregdende larosatser pa hjernans och nerv- 
systemets helsovard samt pa uppfostran i allmanhet. 

1 detta kapitel behdfver jag icke att vidlyftigare inlata 
mig om medlen att uppfylla de organiska vilkoren fér hjer— 
nans och nervernas helsa. Dessa iro redan tillrickligt ut— 

vecklade; men nagra f4 anmiarkningar firo annu nédyandiga 
med afseende pa de vilkor som omedelbart anga sittet for 
sjilens yttringar, och som derfore med ritta kunna_kallas 

mentale eller funktionella. 
Det kan uppstillas sisom en allmingiltig sanning, be—- 

kraftad af den mest vidstrackta erfarenhet, att funktionella or— 

saker, eller sidana som yerka genom att férsvaga, éka_ eller 

éfverdrifva funktions—yttringarne, iro de som lattast fram— 
bringa organiska sjukdomar; och sasom en bisats till denna 
hufvudsats giiller, att en forstandigt handledd éfning af funk— 

tionen ar det biista skyddsmedel mot dylika sjukdomar. Sa- 
lunda férhaller det sig t. ex. med 6gat; — om dess funktion 
utéfyvas i otillricklig eller éfverdrifven grad, sa forsvagas det 
eller blir sjukt; om deremot synen 6fvas pa en mingd olika 

foremal, i en passande belysning och med tillborlig hvila, sa 
skyddas och stiirkes 6gat deraf. Salunda ar ocksd matsmalt- 
nings—funktionernas rubbning genom oordentligt lefnadssatt, 
den mest omedelbara orsak till magsjukdomar; hvaremot de— 
ras andamialsenliga éfning, en vil ordnad diet i 6fverensstim— 
melse med kroppskonstitutionen och 6friga omstandigheter, 
ar det basta skyddsmedel for helsan. Detsamma giiller ock 
om lungorna, lefyern och hjertat, — hos alla framkallas sjuk— 
dom genom oordentlig verksamhet af deras funktioner. 

Hjernan, betraktad sésom ett helt och sdsom redskap 
for sjailsformoégenheterna, gor i detta afseende icke nagot un— 
dantag fran denna allminna regel; och derfére lider dess helsa 
vanligen mest af sddana orsaker som yerka rubbande pi sittet 
for dess yerksamhet, hvaremot detta bist motarbetas och dess 

helsa befordras genom en val ordnad 6fning af sjilens funk— 



278 

tioner. Samma regel giiller naturligtvis ock fér de enskilda de- 
lar af hvilka hjernan ar sammansatt, d4 man betraktar hyar och 
en del sisom ett sirskildt organ for hvarje sjalsférmégenhet. 
Har framtrader sdledes mer och mer den ritta betydelsen af 

frigan om hjernan dr ett enkelt eller sammansatt organ. Om 
hjernan verkligen utgér en samling af flere sirskilda delar, 
hvilka hvar for sig kunna betraktas sésom redskaper for sar— 
skilda sjalsférmégenheter, — pi samma siitt som dgat, drat 
och niisan, hvar for sig iro redskaper for synen, hérseln och 
lukten, — sa foljer deraf, att hvar och en af dem miste 6f- 
vas oberoende af de andra, och att vi, for att kunna sérja for 

hela hjernans vilbefinnande och helsa, maste tillse att alla de 
organer hvaraf den ir sammansatt, hallas i verksamhet genom 
en motsvarande 6fning af alla de moraliska och intellektuella 
férmégenheter som den besitter. Denna sats kan synas gan— 
ska enkel och naturlig, men blir icke destomindre ofta forbi- 
sedd, till stor skada i praktiskt afseende. Salunda blifva 
mangen gang hos barn endast en eller annan af de jemférel— 
sevis lagre anlagen — tiflings— och forvarfnings—lusten samt 
adregirigheten — och de férstandsformégenheter som snarast 
kunna férmodas tillfredsstalla dessa, foretridesvis uppéfvade, 

hvaremot man forbiser att éfva och stérka de hégre moraliska 
formégenheterna. Den nédvandiga foljden haraf dr att upp— 
fostran hyarken i moraliskt eller intellektuelt afseende skér— 
dat de rika frukter som den borde kunnat, om ett battre sy— 

stem blifvit anvindt. Exempel i detta afseende férekomma 
bestindigt, och man ser till och med i sjukhusen, att mangen 
gang intriffa olyckor som hafva sin anledning deruti, att man 
férbiser det innerliga samband som ager rum mellan hjernan 
och sjilsverksamheten. I febrar, di nervernas sensibilitet ar 

mycket forhéjd och sjilslugn nara nog ett nédvindigt vilkor 
for tillfrisknandet, ar det icke sillsynt att se de som omgifva 
den sjuke, sinsemellan tala eller hviska, da likval hvarje ord 
hos den sjuke vacker en eller annan sjalsférmégenhet eller 
framkallar ett intryck som han kanske till myeken skada och 
pina ligger och rufvar éfver i sin ensambet, till dess hans 
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upphetsade sinnestillstand slutligen utbryter i yrsel eller vild~ 

het. Den sjukes vinner och uppassare veta vanligen icke 

sjelfva att de forga sig, utan inbilla sig att sd linge man icke 

Astadkommer nagot buller, och deras tal icke vinder sig till 

den sjuke sjelf, och han icke tillates att deltaga i samtalet, sd 

har ingen. skada skett, emedan man icke ser honom fasta négon 
sirdeles uppmirksamhet dervid. Men om man narmare kinde 
den intima férening som ager rum emellan sjailen och dess 
kroppsliga organer, skulle man snart fa 6gonen dppna for den 
dolda faran, och aifven den mest obetinksamme skulle akta 

sig for ett beteende, som sa Jatt kan tillintetgdra lakarens 

mest nitiska bemédanden. Detsamma giller ock betraffande 
de sa vanliga beséken af bekanta hos de sjuke, stundom till 
och med da Jikval likaren uttryckligen anbefallt den stérsta 
stillhet och lugn. Man tillsiiger honom tillifventyrs »att icke 

tala utan endast se och héra» samt tinker icke pa att blotta 

narvaron af ett foremal vid hvilket den sjuke tilliéfventyrs dr 

fastad genom manga narmare band, nédvandigt hos honom 

maste inverka uppvackande och retande icke allenast pa de 
yttre sinnena och uppfattningsformagan, utan afven i hg grad 
pa kanslor och tankar. Jag har sett svara olyckor pa detta 

sitt framkallade af personer som gerna skulle uppoffrat hvad 
som helst fér att kunna hjelpa den sjuke, och som sjelfva va— 
rit hégst bedréfvade 6fver att erfara huru mycket deras at- 
girder bidragit att motarbeta erndendet af denna deras kaéra— 
ste Gnskan. : 

Samma underlatenhet att fasta afseende pa det infly— 
tande som sjalsférmégenheternas tillbérliga och harmoniska 
éfning utéfvar pa nervsystemets helsa, har afven féranledt att 

man lange hyste den yillfarelsen, att det vid sinnessvagas be- 
handling var tillréckligt att halla dem sikert instiingde och 
forvarade, utan att tinka pa att sdrja for deras sysselsittning 
eller fasta nagot afseende pa deras anlag och moraliska kins— 
lor, eller att genom umgiinge med andra menniskor stirka 
deras férstand. Och da man ins&g att tillfrisknande sillan 
intriffade under s4 onaturliga férhdllanden — ofta i och for 
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sig tillrickliga att géra den starkaste bjerna férryckt — s4 
tillskrof man detta, i sin okunnighet, sjukdomens hemlighets— 
fulla och obotliga natur, och gjorde sig icke nigon méda fér 
att i detta afseende dstadkomma nagra férbattringar. Nu har 
iindtligen en Ijusare dsigt vunnit insteg, och man bérjar i all— 
minhet férsta att de lagar som beherrska lifsfunktionerna, 
fortfara att verka afven under sinnessjukdomar, likasAval som 
under andra sjukdomar, och att en val ordoad yerksamhet af 
hyart och ett organ utofvar ett betydligt inflytande pa orga— 
nets helsa. Derfére séker man nu ocksé att skaffa de sinnes— 
svyaga tillfalle icke allenast till kroppsrérelse och géromél i 
fria luften, utan afven till sysselsdttning for forsténdet och 
kinslan, samt sallskapsnojen. Stranghet och forakt visas icke 
nu mera emot de olyckliga galningar som férr endast tygla— 
des af den raa fysiska kraften; utan dro de numera foremal 
for ett forstandigt och verksamt deltagande, hyilket allvarligt 
strafvar att aterstailla dem genom att mildra den forvirrade 
sjilens sjukliga retlighet, och pa samma gang forskaffa honom 
all den njutning som kan vinnas genom ett vil ordnadt till~ 

fredsstillande af dess kinslor och begir. 
Qm vi halla oss vid hvyad vi hir ofvan framstallt, rérande 

de olika sjalsformégenheternas sjelfstiindiga verksamhet och 
deras olika forhallande till hjernans organer, sa blir det forsta 
af de funktionella vilkoren eller grundreglorna fér hjernans 
och nerysystemets helsa som vi hafva att ihagkomma, det som 
afser alla sjilsformégenheternas och deras motsvarande orga— 
ners direkta Sfning, sisom nédvandig for deras fria utveck— 
ling och kraftiga verksamhet. Men da denna sats ar af den 

hégsta praktiska vigt, ehuru den vanligtvis icke iakttages, 

hvarken vid uppfostran eller i samhiilslifvet, kan jag icke un— 

derlata att har tilligga négra ord rérande densamma, afven 

om jag derigenom skulle blottstalla mig for att blifva trottsam. 

Denna erundregel, vid hvilken jag légger sa mycken vigt, 

éfverensstiimmer s4 helt och ballet med sunda fornuftets for— 

dringar, att den redan blifvit iakttagen och foljd i nagra upp- 

fostringsgrenar, icke si mycket derfére att man erkint dess 
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vigt, som icke snarare emedan man haft en niira nog instinkt- 

miissig kiinsla af dess nytta. Da vi t. ex. dnska att 6fva musk— 

lerna i de skéna och lifliga rérelser som erfordras vid faikt— 
ning, néja vi oss icke med att endast lemna anvisning dertill, 

utan ligga oss isynnerhet vinning om att musklerna sjelfva 
ma kunna éfvas att verkstilla dessa rérelser, till dess de slut— 
ligen, genom flitig 6fning och, d& sa behdfves, rattelser, vinna 
erforderlig liflighet och sikerhet i utférandet deraf. Da det 
ir frdga om att underyisa i musik, néjer man sig likaledes icke 
med att tilltala forsténdet och framstilla tonernas egenskaper, 
utan vi sdka vanja 6rat att atskilja dem, och handen att ut— 
fora de rérelser hvyarmedelst tonerna framkallas. Vi folja 
denna plan, derfore att organismens lagar kréfva direkt 6fning, 

och vi kanna instinktmissigt att vi icke, utan att itlyda dem, 

kunna utratta nagot. Da nu de rent andliga formégenheter— 

na, sa lange menniskolifvet ricker, iro férbundna med kropps— 

liga organer, sa aro de ocks& helt och hallet underkastade 

samma lagar; och i foljd deraf maste vi, da vi vilja utveckla 
forstandskrafterna, regelmissigt 6fva dem i att uppséka och 

efterforska tingens orsaker och forhallanden, Likaledes maste 
vi, da det ar var afsigt att utveckla kanslor, sisom hingifven— 

het, rattrddighet, vérdnad, viilvilja, o. s. v., omedelbart éfva 

hvar och en af dessa fér sin egen skull, och icke lata oss néja 
med att gifva féreskrifter som endast dro rigtade till forstan— 
det, och som derfore kunna liras med den stérsta’ noggran— 

het, utan att deraf féljer négon pa minsta sitt 6kad styrka i 
nagon af niomnde kinslor. D& det nu hinger salunda till— 
sammans med den konstitution som Gud gifvit oss, ma Vi 

aldrig glémma att det ir hjernan, eller sjilens organ, och all~ 
deles icke den abstrakta okroppsliga principen som bor dyr— 
kas och afses vid uppfostran, och att uppfostran féljaktligen 
nédvindigt maste sdka att yerka under inflytande af de orga- 
niska lagarne. Da det ir fragan om att stirka de yttre sin— 
nena, medgifver man temeligen litt denna sats, men da vi 
komma till de inre formoégenheterna, tanke och kiinsla, sa 
antingen férnekar man den, eller férbiser och bryr sig icke 
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om den. Vi dro s4 litet konseqventa, att vi val medgifva att 

den stérre skirpan hos synen och hérseln, hvilken blir en 

foljd af en fornuftig 6fning, alltid maste tillskrifyas de mot— 

svarande organernas 6kade limplighet; men da vi efter samma 
princip vilja férklara en sirdeles utyeckling af férsténdsfér— 
mogenheterna, eller stérre virma i kinslorna, s4som frambragt 

genom en likartad 6fning af de sociala och moraliska kains— 
lorna och 6friga formégenheter, vilja endast helt [4 lyssna fill 
detta pastaende eller tilligga det halften af den betydelse som 
dess vigt fortjenar; och detta ehuru bade theori och erfaren— 
het bekrafta det. Vi se tanken och kinslan under barndo— 
men och ungdomen utveckla sig i noggran 6fverensstimmelse 
med organisationens framsteg; vi se dem rubbas eller hammas 
genom hastiga sjukdomsanfall, och lika sa hastigt ater bringas 
i ordning; ja vi se till och med understundom att en feber 
eller ett annat sjukdomsfall alldeles utplanar alla tidigare in— 
tryck i en redan vuxen persons sjil, sa att uppfostran ater 

maste féretagas niira nog fran bérjan; — och oaktadt alla 
dessa tydliga tecken p& ett organiskt inflytande, ar den sats 
ainnu en fullkomlig nyhet fdr herrar uppfostrare: att de 
fasta fysiologiska lagarne i deras tillimpning pa hjernan bora 
betraktas sasom var férsta och sikraste vigledare; och man 

kan knappast visa en enda bok der det ens ar lemnadt en obe— 
tydlig vink om att dessa lagar hafva det ringaste inflytande pa 

férstindets och de moraliska férmégenheternas utveckling. 

Om allmin kiinnedom om de organiska lagarne ansags 

for en nodvindig del af uppfostran fér bildade menniskor, 

skulle vi med mangdubblad kraft och verkan kunna inpragla 

nodvindigheten af att ‘éfva hvarje formiga — vare sig tan— 

ke, kiinsla eller rérelse — omedelbart pa sitt foremal, och 

silunda med ens utrota den falska mening, att ett organ eller 

en funktion kan erhilla tillracklig 6fning medelbart igenom en 

annan, pa det sitt att man t. ex. skulle kunna vacka en stark 

moralisk kiinsla genom att inverka endast pi férstandet. Vil— 

den, som endast och allenast f6ljer naturens fotspar, skulle 

beklaga den filosof som pa fullt allvar skulle vilja forsikra 
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honom att det, for att géra synen och hérseln skarpa, yore 

lillrickligt att forklara pé hvad sdtt man skall se och hora. 

Vilden gir mera rakt fram och sikert till malet. Da han vill 

bibringa sitt barn kroppsstyrka, vighet eller snabbhet, sa soker 
han att utveckla dess muskler genom 6fning, genom férnyande 

af de rérelser och handlingar som han vill férma det att utfora, 

och genom att lata det springa, simma o. s. y. och han narer 
den vilgrundade forhoppning, att han pa detta satt skall upp— 

na sitt mal. Likaledes, da han vill skirpa barnets hérsel, néjer 

han sig icke med att siga det huruledes. det skall héra efter, 
utan han ligger det med érat till marken, for att pa detta satt 

lara det att genom éfning atskilja olika Ijud. Vill han att det 
skall utmirka sig vid jagt och fiske, eller uppsparande af fien— 
der, sd vintar han sig att uppna detta endast genom att, allt 
efter som han dertill finner liaglighet, lata det 6fva sig der— 

med. Vill han lira det mod i striden, f6rakt for smirtan, 

taligt uthirdande af anstringningar, lydnad mot héfdingarne 

eller himd mot fienderna, sa valjer han Gfningens sikra vig, 
och utyecklar hvar och en af dessa egenskaper, genom att lata 
den verka pi dess eget féremal, — och vi veta alla huru val 
detta slags uppfostran lyckas hos vildarne. 

Med denna erfarenhet for 6gonen bore vi, som gore 
ansprak pd hégre kunskap och bildning, icke visa oss mindre 
lydiga for naturens lagar, utan beredda att mottaga undervis— 
ning, hvarhelst ifran den in ma komma. Da Gud gifvit oss 

ben, muskler, ddror och nerver, for att bruka dem, sa bore vi 

icke forakta gifvan, utan bereda oss nytta af den, och skérda 
helsa och kraft sésom den Jén som han bestiimt for en for~ 

nuftig flit i detta afseende. Da Han gifvit oss lungor for att 
andas med, och blod for att nara kroppen, si bore vi undvika 
den darskapen att stainga oss inne och niistan utan uppehall 
sitta fastnaglade vid boken eller pulpeten, — och deremot. 
finna oss i att rikligen och fritt inandas den friska luft som 
flan utbredt omkring oss. Da Han gifvit oss behof af och lust 
till fédouimnen, och redskaper for att smalta dem, s& bore vi 
géra bruk af Hans godhet, och gira oss en njutning af deras 
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fortérande. Da Han gifvit oss moralisk natur, som stirkes 

genom verksamhet och skadas genom ensamhet och afsén— 
dring, sa latom oss dyrka de goda kénslorna, och handla emot 
hyarandra med viinlighet, valvilja, 6fverseende och hjelpsam— 
het; och da Han gifvit oss férstind, s4 latom oss 6fva det ge- 
nom att séka kunskap om Hans gerningar och Hans lagar om 
vart forhallande till Honom, till vara medmenniskor och till 

de olika f6remalen i den yttre verlden; och latom oss i orubb— 
lig tro och tillit bygga pa Hans léfte, att vi genom att silunda 
handla, skole skérda en rik lén, — en Jén tusende gAnger ri- 
kare, skOnare och varaktigare, in vi kunna hoppas att nagon— 

sin vinna genom att folja vara egna blinda rad, utan att akta 

pa Hans vilja och bestiimmelser. 

Afven vil upplyste personer aro emellertid annu sa li- 
tet bekanta med betydelsen af de organiska lagarne, att upp- 

fostran sa val 1 vara basta instituter som i enskilda familjer, 
till en stor del endast dro inskrinkte till forstandet. Att det 
kan vara nédvindigt att 6fva de moraliska och religiésa kins— 
lorna, genom att sitta dem i omedelbar verksamhet da man 
vill bringa dem till en frisk och kraftig utveckling, det tanker 
man sillan pa. Moraliska foreskrifter sparar man visst icke 
pd, men man vander sig med dem nastan uteslutande till for— 
standet. Vi ma icke lata oss néja med att tillraida barnen: 
»varen goda, rattskaffens och vanliga», emedan vi kanske i 
samma égonblick motsiga vara ord med vara handlingar. 
»Hon férbjéd mig att ljuga», siger Gut Rivers om sin moder, 
»yoch hon lirde mig det likvil genom sitt exempel, i det hon 
»ofta bedrog min fader, och lirde mig att vara olydig mot 
»honom och narra honom». Ett sadant handlingssatt ar mera 
vanligt i det allmiinna lifvet, an man kanske tror, ehuru det 

icke alltid framtrader sd skarpt. Féraldrar och larare glém— 

ma alltfor ofta att kdnslorna kiinna och icke férsta, och att 

sdledes afven ett dumt barn, instinktmissigt ledt af sin mo- 

raliska natur, med ens kan upptiicka och upproéras af det da— 

liga i handlingar, hvilkas verkliga karakter dess férstdnd icke 

formar att genomskada eller férklara. Ett af de kraftigaste 
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mede! att viicka de moraliska kiinslorna hos barn, ar att ge~ 

nom yart eget uppférande framstilla dem i klara bilder for 

deras égon. Hyvad ir det t. ex. for en uppfostran, da insti- 

tutférestinderskan hanligt talar om det lekamliga behofvet 

af mat och dryck, och séker att hos barnen inplanta for= 

akt for dess kraf och smakens tillfredsstillande, under det att 

hon likvil framsilter en mAltid for dem, hvilken hon val ak— 

tar sig att sjelf smaka, emedan den dr langt simre in den 

som iir anrittad for henne sjelf och de fa som héra till besty— 

relsen? — Hvad framsteg i moralitet och religion kan man 

vil viinta under vagledning af en person, som siiger: »hvad j 
viljen att andra skola géra eder, det gérer j ock dem», och 
likyal later dem, fdr hvilka han skal] draga f6rsorg, lida smirta 
och kyla af brist pA virma i deras rum, hvyaremot han sjelf 
dit intrader med ansigtet blossande af varmen i hans eget 
rum? — Hyad adelt sinne kan val utyecklas under viagled— 
ning af en lirare som, ehuru han rikligen betalas fdr sina 
elevers fda, likvil med moraliska foreskrifter pa lapparna, 

sdker att tillfredsstilla naturens kraf under de langa mellan— 
tiderna mellan malliderna, dem de ofta fa betala med egna hop— 
sparda skillingar? — der han saledes icke nekar dem maten, 
derfére att han icke anser barnet deraf ma vail — ty om det 

yore hindelsen, sa yore det en grof pligt-forsummelse att lata 
det pa ett eller annat siétt bekomma den, — utan endast af 
usel vinningslystnad! Hyad slags moraliska kinslor vacker 
val den fader, som under det han anbefaller vinlighet, upp— 

riktighet och redlighet, sjelf narrar barnet att erkiinna en for— 
seelse, och derefter straffar det, ehuru han kanske forut lof— 

vat det forlatelse? Och hvarmed uppmuntrar man bist till 
uppriktighet? — Manne genom att beyisa den genom sina 
handlingar, eller genom att prisa den med sina ord? — Och 
huruledes skall redlighet beframjas af en lirare, som val talar 

om den och prisar den, men likval krifver full betalning af 
hvar och en bland sina elever, for en gemensamt begagnad 
hyrvagn? — Eller hvad slags moralisk uppfostran ir det val 
att siga: »gér som jag siger dig, s& skall jag gifva dig sétsa— 
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»ker eller penningar; annars skall jag beritta fér din mamma 
»hurudan du ur» — och sdlunda begagna de ligsta, mest 

egennyttiga begir, sisom bevekelsegrunder fér ett moraliskt 
uppforande! Om utrymmet tillét, sf skulle jag gerna sAlunda 
genomga alla de moraliska och religidsa pligterna, och vid 
hvar ovb en af dem framstiilla likadana fragor; men det bor 
icke behéfvas. Dessa exempel torde vara tillrackliga; och jag 
anfér dem, icke sésom tillimpliga pa fordldrar och uppfostrare 
i allmainhet, utan endast sisom prof, hemtade frin min egen 
erfarenhet, pa hvad som verkligen kan ga rum. 

Man bor-saledes vid ungdomens uppfostran val ibag— 
komma, att de moraliska kinslorna, Jikavil som forstandet, 

sa linge menniskan lefver pa jorden, aro naégot beroende af 
de kroppsliga organer hyarigenom de yttra sin verksambet, 
och att de saledes bittre odlas genom att bestandigt syssel- 
sittas 1 det dagliga lifvet, in genom att invanta stora handel— 
ser, som med ovanlig kraft kunna vacka och lifva dem till 

verksamhet. Menniskokarleken vickes salunda otvifvelaktigt 
pa det mest kraftiga saétt, genom dsynen af utomordentliga 

olyckor och elainde, som kraftigt uppfordra till bjelp at den 
lidande; men detta ar icke det vanligaste och nyttigaste till- 

fallet for dess framtraédande. 1 det allminna lifvet finna vi ett 
rikt falt att visa valvilja och hjelpsamhet mot var nista, un— 
der vart strafvande fér att skapa lycka at.var familj och vara 

underhafvande. Menniskokarleken finner en langt battre sys— 
selsiittning i att bereda vara vanner en och annan liten gladje, 

och afligsna sma anledningar till split och oenighet, samt 
frimja enighet mellan slaigtingar, aéfvensom i andra handlingar 
af samma art, an att pa vinst och férlust kasta en allmosa at 

hvar och en som beder derom, till och med da detta sker for 
att lindra en verklig néd, helst om man -— sasom alltfor ofta 
intréffar — tror sig dermed hafva gjort sin skyldighet, ehuru 

man kanske glémmer och Asidositter det fortfarande 6fver— 
seende och den christliga valviljan i dagliga lifvets friga for— 

hallanden. Det ar beklagligt att se huru-litet man tanker 

pi att utbilda dessa vigtiga férmégenheter genom sadan 



287 

omedelbar 6fning, som vi deremot se att man egnar at t. ex. 

tecknings— och musik-anlaget, hvilka man séker att genom en 

bestindig éfning, som krifver stor uppoffring bade af tid, 

penningar och arbete, utbilda till en sddan grad, att de, sd 

snart det finnes négot anlag for hand, blifva en kélla till mye- 

ken glidje i lifvet! Och hvilka angendéma foljder kunde man 

icke, af en likartad planmassig uppdfning af de addlare kans— 

lorna, hafva att férvanta for det menskliga samfundets hogre 
utveckling och lycka! Menniskokarlekens féremal ar vara 

medmenniskor; om vi afséndra oss fran dem, och inskriinka 

vara sympathier inom yar egen kammare, utan att akta pa 
hvad som angar hela menniskosligtet eller de enskilda individer 

hvaraf det bestar, sA nedgrafva vi vart pund i jorden, och skér= 

da sisom lén derfér, Bidet kroppslig svaghet och andlig sléhet. 
Riattskinslan ar en annan moralisk kinsla, som afven— 

ledes erfordrar omedelbar 6fning, men siillan erhaller den. 

Den haller jemnvigten man och man emellan, och vaickes ge 

nom férestallningen om skillnaden emellan ratt och oratt, eller 
vid sédana tillfallen da de andra formégenheterna fresta oss 
att férgripa oss pa andra menniskors rattigheter. Den ger 
oss en stark kiansla af det raitta, hvilken vi befinne oss vil af 

att folja, och illa af att handla emot. Den ger ny vigt och 
kraft at flere af de andra kanslorna; i forening med forstandet 

och andaktskanslan alstrar den tillit till Gudomens godhet och 
rattfirdighet och de Gudomliga lagarnes oférinderlighet, hvil= 
ken utgér den starkaste uppmaning till sjelff6rsakelse och en 
dygdig vandel. Och det har tydligen varit Skaparens_ vilja, 
att vi skole lefva med i det menskliga samfundet och taga en 
verksam del i lifvets vexlingar samt handla riatt, midt ibland 

andras stridande intressen, — men icke att vi skole afséndra 

oss och endast tinka pa oss sjelfva. 
Jag behdfver icke vidare ing& i enskildheter vid denna 

framstallning. De foregdende exemplen béra vara tillrackliga 
for att forklara min asigt; och att 6fverstiga denna grins, 
skulle leda oss alltfor langt ifraén imnen som hafva ett stirre 
behof af var uppmirksamhet. 
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Af hvad jag redan yttrat om nédvindigheten af sjals— 

f6rmégenheternas omedelbara 6fning, féljer ocksé tydligt, att 

det ir lika otillrackligt som onaturligt att vid ungdomens 

undervisning och bildning vilja inskrinka sig endast til] béc— 
ker, sisom medel for meddelandet. Om man gifver eft barn 
ett nytt foremal i hinderna, skall det hafva glidje af att be- 
trakta och underséka det, och skall inom fem minuter [4 ett 

tydligare begrepp derom, dn genom att lisa en be! timma om 
detsamma utan att se det. I det ena fallet vackes barnets 
iakttagelse-formaga, genom den verkliga narvaron af de egen— 

_Skaper, hvarom det skall bilda sig en férestallning; hvaremot, 

i det sednare fallet, det endast paverkas af ett sd ofullkomligt 
medium, som ett konstigt sprak; och barnet maste skapa sig 

foremalet i sin egen sjail, innan det kan fa nagot begrepp om 
dess egenskaper. D4 vi betinke huru olika de f6restillningar 
aro, som vickas af samma skrifna sprak, hos olika menniskor 
vid fullvaxta ar, kunna vi val tainka oss huru omédjligt det 
maste vara fér barn, att pa detta satt géra nagra framsteg, 
och huru tréttande och ledsam denna otacksamma anstring— 
ning maste vara for dem; och likval meddelas annu i dag, i 
nitton bland tjugu skolor, all undervisning nastan endast med 
hjelp af bécker och spraket. 

Duppa anmirker mycket riktigt, i sitt fortraffliga arbete 
om bondestandets uppfostran i England, att »det ar yanan att 

»noga iakttaga foremalens verkliga natur, sidan som den upp— 
»fattas genom de yttre sinnena, och anmiarka deras olikheter, 

»som gér mannen forstandig och skarpsinnig, da han blir al— 

»dre. De dro f4, hvilkas naturliga férmégenheter aro sa svaga, 

»att de icke skulle uppfatta skillnaden emellan tvanne foremil, 

»d4 den papekas, eller nar deras uppmirksamhet vandes der— 

»pa; t. ex. att en sak ar Jang, en annan kort; en ar rund, en 

»annan platt; en dr grén, en annan svart, o. s. vy. Men huru 

»ymanga iro vil de som, vid narmare efterfragande, aro i stand 

yatt gifva en klar och noggran beskrifning af ett foremal som de 

yhafva att géra med, eller férklara i hvilka enskilda punkter 

ydet skiljer sig fran ett annat. Och hvaraf kommer detta? Jo, 
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yderaf att de icke iro vanda att med uppmirksamhet under~ 

ysika tingen; och de iiro icke vande dertill, just derfore att 

yden moderna uppfostran drager barnets uppmirksamhet, — 
yi det égonblick da allt ar nytt, och intresset mest lefvande, — 

yifran sjelfva tingen, och bort till bokstafs—tecknen for dem; 

»yoch gossen, hvars blick man kunde hafva éppnat for de ho= 

ynom omgifyande olika férem4lens natur och egenskaper, har 
ynu endast lirt sig att kinna den ena bokstafven fran den 
yandra». 

Det ar ett nytt bevis pa den harmoniska enheten i alla 
Skaparens verk, att denna omedelbara 6fning af iakttagelse~ 
formagan, for att tillbérligt kunna motsvara sitt andamal, 
nédvandigt f6rutsitter en viss grad af muskelverksamhet och 
daglig rérelse i fria luften, under promenader for att ga om= 
kring och samla och underséka de olika féremal hvilkas be— 
traktelse kan tjena till nytta och sysselsittuing, och af hvilka 
naturen erbjuder en sa riklig miingd. Med andra ord, vi kun= 
na icke gagna dessa férmégenheter, utan att tillika gagna 
muskelsystemet och andedrigtens, blodomloppets och mat= 

smiltningens organer; och denna, fran férnuftig synpunkt sa 

utomordentligt yasendtliga fordel, — att sika lardomen pa 
naturens eget omrdade, i stillet for endast i bicker, — ar i 
sjelfva verket, ehuru man icke vill tillst4 det, orsaken dertill 
att detta satt att ga tillviga har sa svart att blifva antaget i 
den allmanna uppfostrings—methoden. Att fora eleven ut 
fran skolrummet fér att betrakta Guds skapade verk, kallar 
man att befrimja littja och béjelse for firlustelser, och vill 
derfére icke gi in derpa. 

Hvad man saledes har stérsta behof af, ar ett uppfo- 

stringssystem som star i harmoni med menniskosjiilens natur, 
och ett sidant lefnadssitt och sysselsiittningar, att icke allenast 
forstandsférmégenheterna derigenom bringas i full yerksamhet, 
utan dfven de moraliska, religiésa och samhalls—kinslorna viic- 

kas, niras och ledas p& ratta vigen. Medan vi odla forstandet, 
md vi aldrig forgita att var moraliska natur har dnnu stérre 
inflytande pa var skicklighet att uppfylla vara pligter; och da 

Combe’s Fystologi. 19 
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vi sike att befordra bade de intellektuella och moraliska fér—- 
migenheterna, maste yi ocksd ihagkomma att bida yerka 

med tillhjelp af den fysiska organisationen, p4 hyars tillstand 
deras helsa och kraft och, i f6ljd deraf, afven yar lycka beror; 
och att vi derfére maste sérja for att bringa denna i tillbérlig 
verksamhet, antingen genom mycket arbete eller genom dag— 
lig dfning. Enskildheterna i ett sadant system ligga utom pla— 
nen fér detta arbete, och jag maste derfore inskranka mig att 
framstalla endast de allmanna principerna for detsamma. 

Da helsan ar svag, ir detta en omstindighet som ofta 
ligger allvarsamma hinder i vagen fér en, efter en fornuftig 
plan ordnad 6fning af organerna; och den harleder sig fran ett 
tillstand hos den sjuke, som man aldrig kan vara for mycket 
uppmarksam pa. Da nerysystemet dr svagt, och da det [6]j- 
aktligen har det stérsta behofvet af att stiirkas, antager menni— 
skokarakteren ganska ofta en viss skygghet, som snarare for— 
anleder den sjuke att draga sig undan ifran, dn att séka men— 
niskors sillskap. Det utgdr en plaga och anstréngning for 
honom att deruti deltaga, och han faller da Jatt pa det infal- 
let, att hemligen fatta det beslut att lefva i ensamhet, till dess 

hans sjilskrafter blifva starkare, och att forst di séka sallskap, 

nir det icke lingre forefaller honom som en bérda. Men 
olyckligtvis bedrager han endast sig sjelf harmed, och det ef— 
terlingtade mialet afligsnar sig for hvarje dag mer och mer, 

ju langre tid han salunda tillbringar i ensamhet och andlig 
overksamhet. Det dr verksamhet, men icke hvila, som han 

har behof af, for att Atervinna sin helsa. Vi kunna icke yanta 

oss att stiirka kroppens krafter, genom att ligga stilla i var 
sing, utan genom att réra oss; och lika litet kan det lyckas 
oss att stirka nervsystemet genom att lita det likasom sofva. 
Manga ledas pa afvigar genom det falska hoppet att vinna 
krafter, utan att anvinda de enda naturliga medel hvarige— 

nom detta iindamal kan ernas. 
En annan praktisk grundregel, som star i omedelbart 

sammanhang med tillbérlig Gfning af sjilsférmégenheterna och 

de.deremot syarande hjernorganerna, och hyars betydelse vid 
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uppfostran icke tillriickligt uppskattas, ar den, att ett passan— 
de upprepande eller férnyande ar ett nédvindigt vilkor for att 
ernd varaktiga resultater. Det sitt hvarpd upprepandet af 
en funktionsyerksamhet bidrager till att stirka och utveckla 
organet, bir forstés af den férklaring som férut ar gifven 6f- 
ver muskelrérelsens inflytande pa nerverna. Hir kan det yara 
tillrickligt att anmirka, att éfning af organernas verksamhet 
ar lika nédvandig for sjilens organer, som for alla de éfriga 
organerna inom menniskoorganismen, om arbetet skall kunna 
forsigga med latthet och kraft. Tanken eller kianslan maste 

icke allenast uppviickas, utan den miste aterigen  framkallas, 
panyttfodas och Anyo framstiillas i olika former, till dess alla 
de formégenheter som dervid sittas i rérelse, komma att ar— 

beta i riktig harmoni, och till dess det intryck som de mot~ 
syarande organerna hafva emottagit, ar noz starkt fdr att 
kunna fasthallas. Detta ar just anledningen dertill att jag har 
och der i denna framstillning har tillatit mig ett ateruppre— 

pande, som jag skulle varit den firsta att fordéma och und— 

vika, om amnet varit mindre vigtigt eller mindre frammande 
for Jaésarne. Vi bannas ofta pa tjenstfolk, emedan de icke 
hyarje dag géra ett eller annat som vi likval en gang for alla 
hafva anbefallt dem; men de organiska lagarne lira oss, att vi 

icke kunna vinta att en enda enskild handling genast skall 
kunna blifya en vana, och att vi maste fornya samma f6rmé- 

genheters férenade verksamhet manga ganger, innan vi kunna 
vanta ett sikert resultat; likasom vi afven manga ginger ma- 

ste upprepa de rérelser som héra till dans eller skridskoak— 

ning, innan vi riktigt blifva yana dervid. SAledes finna vi, att da 

vi beméda oss att taga reda pa ett forut for oss okindt foremal, 

kunna vi Lillifventyrs tillrickligt forsta det, redan da vi forsta 
gangen se och undersdka det, men blifva det likval icke egent— 
Jigen fullt maktiga forr dn vi om igen, och kanske annu en 
gang om igen hafva sysselsatt oss med. detsamma. Det ar 
denna princip som ligger till grund fér den fordelning af ar— 
betet, som man yanligen anvinder i England, och som leder 
till en si beundransyird fullkomlighet, s4 snart praktisk hin— 
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dighet och finhet erfordras; och i den hastighet hyarmed in— 
vecklade aritmetiska uppgifter mangen ging ldsas i y4ra all— 
miinna skolor, se vi afven ett exempel pi dess betydelse for 
sjilsf6rmégenheternas verksamhet, icke mindre anmarknings— 
virdt, an da det visar sig i den mekaniska konstfardigheten. 

Upprepande ar siledes nédvandigt for att frambringa 
ett varaktigt intryck pa hjernan; och hiraf f6ljer, att det t. ex. 
for att siitta sig in uti ett sprak eller en vetenskap, dir bittre 
att oafbrutet anvanda sex minader derpa, och att detta bittre 
kan i sjilen inprigla det man har lart sig, och géra det till 

dess egendom, ar att férdela samma arbete pa dubbelt eller 
tredubbelt sa lang tid, med langa mellanrum. Derfore dr det 
ett stort fel att afbryta ett studium for att vid ett annat till- 
falle atertaga och fullborda det. Det férefaller da mycket tra— 
kigare, och nyttan deraf ir langt mindre. Det bista sattet ar 
att borja i ratt tid, och att da fortsitta till dess man har full— 
bordat. Hiarigenom vinjes sjalen vid en nyttig arbetsamhet, 
och icke till ojemn nistan anfallsyis pakommande flit. Hiraf 
torde man afven inse skadan af langa ferier, och det bakvanda 
uti att bérja en undervisning vid en alder, da den annu icke 
kan uppfattas. 

Vid kroppens uppfostran bevisa vi oss vanligen atmin— 
stone nagot biattre inse och erkinna férdelarne af uppre— 
pande och 6fning. Vi veta, att da 6fning i dans, fiktande el— 

ler skridskodkning fortsittes tillrackligt lange for att gifva 
musklerna niédig fardighet och harmonisk verksamhet, sa bi- 
behalla de sae denna férmaga, ehuru den kanske endast- 

sillan kommer att utdfyas; afbryta vi deremot innan vi dnnu 
hafva uppnatt denna punkt, komma yi ingen vag, dfven om 

vi en annan ging, for en kort tid, séka att atertaga och for— 
nya de afbrutna fningarna. Samma regel giiller ocksa lika 
val for sjalsformbgenheterna, emedan de verka medelst kropps— 

liga organer. Denna betraktelse bevisar oss nédyandigheten 
att i det enskilda lifvet vara, hvad yi dnska synas vara t det 

offentliga lifvet. Om vi dnske att visa oss artiga, vanliga och 
sillskapslika, maste yi viinja oss att under vart dagliga lif och 
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i var busliga krets handla under inflytande af de samma kans— 

lor, som vi vilja skola framtrada i sillskap med frammande 

och vid hégtidliga tillfillen. Det ar den dagliga vanan som 

gér att en kinsla litt kan framkallas till verksamhet, och det 

ir den som gifver prigel at karakteren. Om vi tilldta oss 

grofheter i tal och &tbérder hemma, och endast séka att pa— 

taga oss det fina visendet och umgiingessittet i sillskap med 
frimmande, si kunna de férra icke underléta att. framlysa 

igenom masken som skulle skyla dem, emedan den férbindelse 
och det sammanhang som organerna och férmigenheterna 
hafva vant sig vid, icke s4 helt och hallet star i var makt. 

Likasaval kunde vi vinta att lira oss dansa med anstandighet 

och smak, genom att dagligen éfva oss i allahanda oryimliga 
stallningar. I det ena, s4 vil som i det andra fallet, maste 

organerna icke allenast bringas i harmonisk verksamhet genom 
viljans befallning, utan éfyen genom 6fning vianjas vid denna 
harmoni; en sanning som blottar de férildrars enfaldiga 

okunnighet, hvilka hvarje dag iro plumpa och nyckfulla i silt 
uppforande mot sina barn, och sedan likval banna dessa for 
deras oartiga uppférande emot frimmande. 

Denna sats, att upprepande fr nédvandigt for att géra 
ett varaktigt intryck pa hjernan och 1 sjilen inplanta en va— 
na, forklarar ock det silt hvarp& naturgafvorna modifieras 
genom var yttre stallning. Om vi betrakte menniskorna i all- 

manhet, sa dro grénsorna for denna modifikation ingalunda 
tranga. Siatt t. ex. elt barn med yanligt forstand, vanliga 
kanslor och anlag, ibland en klass af menniskor, — t. ex. 
tjufvar — hos hvilka de egennyttiga férmégenheterna ute— 
slutande aro i verksamhet, och hyvilka anse vinning sésom lif- 
vets hégsta éndamial, list och bedriageri sisom medel att erng 
dem, och bland hvilka det aldrig héres ndgot tadlande ord 

eller ndgon moralisk firebrdelse emot laster och brott; manne 

icke da de lagre formégenheterna har uteslutande 6fvas och 
utvecklas, under det att deremot de hégre och ddlare icke 
blifva odlade, utan endast mer och mer férsvagade? Ett barn 
skall under dessa omstandigheter icke allenast handla sisom 
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de som omgifva det, utan allt efter som det uppvixer, afven 
komma att likna dem i sinne och karakter, emedan de egen ~ 

nyttiga drifternas organer, i f6ljd af den nyss anforda lagen 
om upprepandet, hafva uppnatt en jemférelsevis stérre full— 
komlighet och kraft, likasom fiiktarens och dansarens muskler. 
Men salt samma person, allt ifran barndomen, i sillskap med 
menniskor som sta hégt i férsténd och dygd; och de morali- 
ska férmégenheterna skola da bestindigt vickas, och deras 
organer stirkas genom upprepandet och 6fningen, till dess en 
stérre fullkomlighet, eller med andra ord en hégre moralisk 
karakter utvecklat sig. Naturligtvis satta individets naturan— 
lag vissa grinsor for denna utveckling, men om dessa icke aro 
alltfor starkt framtrédande, blir andock spelrummet ganska 
stort. 

Foér att ratt nyttja denna grundregel, maste man med 
den stérsta omsorg sdka vilja den mest passande tid och de 
lyckligaste omstindigheter for dess utéfning, — hvarom jag 
har nedan skall tilligga nigra anmarkningar. 

Det tycks vara en lag inom den djuriska ekonomien, att 
tva klasser af funktioner icke pa en och samma ging kunna 
bringas i en kraftig verksamhet, utan att den ena af dem, el— 

ler bagge, forr eller sednare kommer att ligga under. Hirpa 
grundar sig den vigtiga regeln: att aldrig foretaga sig nagot 
ihardigt f6rstands—arbete, eller yacka nagon djup kansla straxt 
efter en stark maltid, emedan hjernans verksamhet i sédan 
hindelse kommer i strid med magens, och denne sednares 
funktioner derigenom rubbas. Afven hos en fullkomligt frisk 
menniska kan en obehaglig nyhet, en hastig sorg eller stark 
sinnesrérelse som intriffar straxt efter maltiden, helt och 

hallet afbryta matsmiltningen, och till och med géra Aasynen 
af mat vimjelig. I 6fyerensstimmelse harmed larer oss ocksa 
erfarenheten, att de svdraste former af nerysvaghet och mat— 
smiltnings—organernas sjukdomar, aro de som hirleda sin 
uppkomst frin en 6fverdrifven forstands—anstringning eller 

haftigt upprérd kansla i forening med ymnig njutning af bor— 
dets néjen. Under sédana omstindigheter inverka magen och 
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hjernan Smsesidigt pd byarandra och rubba hyarandra, till 

dess slutligen sjukdomen framtrider i sin forfarliga skepnad 

och ofta gir lifvet uselt och eliindigt. Manga litterara per- 

soner, som ifrigt sysselsatt sig med 6fverdrifna studier, kdnna 

detta af egen bedréflig erfarenhet; men da de icke hafva 
ndgot begrepp om att det icke gir an att halla tvanne funk- 
tioner, sidana som tanken och matsmiltningen, pa en och 

samma ging i kraftig verksamhet, sa ar det ytterst svart att 
forma dem att inse faran, och bfvertyga dem om att en eller 

halfannan timma efter maltiden lingt bittre och andamals— 
enligare anvindes till ostérd ro, an till anstrangdt arbete. 

Betriaffande djuren, iakttaga vi denna organiska lag med langt 
stérre noggranhet, emedan vi icke gerna satta hasten eller 
hunden i arbete, innan matsmiltningen nagorlunda forsiggatt. 

Man vill tillafyentyrs invanda, att mekaniska handtver— 
kare och andra skynda till arbetet straxt efter sin maltid, utan 

nagon synbar skada, och att det i Férenta Staterna nastan ar 
ett allmint bruk, att hastigt stérta i sig middagsmaltiden, och 
derefter genast skynda till sitt arbete. Jag kan hiartill endast 
syara, att erfarenheten till fullo bevisar att matsmiltningen 
férsiggar bittre, da man icke anstringer, utan tyertom hvilar 
sig; och att den benigenhet for sémn och overksamhet som 
bemiaktigar sig de flesta djur straxt efter en ymnig mialtid, 
bevisar att naturen har bestimt denna tid till hvila. Man 
bér afven ihagkomma, att de skadliga fljderna af sjalsan— 
strangning straxt efter maltiden, alldeles icke hora till dem 
som intrada genast eller kunna kinnas fran den ena dagen till 
den andra; de visa sig kanske forst efter flere manaders eller 
ars férlopp, sedan inflytandet s& att siiga hopat sig genom det 

ofta skeende upprepandet. Ehuru organismen saledes iger en 
viss kraft att emotstaé, och manga personer tyckas under flere 
ars tid icke taga nagon skada deraf, kan det icke vara nagot 
tvifvel, att ofvertradelser af naturens lagar slutligen méaste 
medf6ra straff och olyckor. Det allminna férekommandet af 
matsmaltnings—sjukdomar och sinnessvaghet bland Amerika~ 
narne, harrér otvifvelaktigt till en del just ifran detta bruk, 
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som minga anse icke vara skadligt. D:r Caldwell i Lexing- 

ton, som har offrat mycken tid och méda for utbredandet af 

nyttiga kunskaper och menniskosligtets féridling, och som 
har haft sirdeles rikt tillfalle att gora iakttagelser, anmarker 
uttryckligen, att »Dyspepsi (klen matsmiltning) och svagsint— 
»het dro mera allminna inom de Férenta Staterna, fn bland 
»ndgot annat folk; antalet pa dem som lida deraf, kan icke 

»nirmare uppgifvas, men ar oerbérdt stort. Hyarhelst vi 
»spérja derefter, vare sig i stora eller sma stéder, i byar eller 
»gardar pa landet, bland rika, fattiga eller medelklassen, fin— 
yna vi Dyspepsien mer eller mindre allmant utbredd 6fyer 
»hela landet» *). Detta*vittnesbérd bevisar sdledes tydligen 
att innevanarne i de Férenade Staterna icke utgéra nagot 
undantag fran de allmanna naturlagarne, och att de verkligen 
lida skada af sina hastiga maltider och bristen pa hyila efter 
dem. i 

. Harnast komma vi att betrakta hvilken tid som kan 
vara mest tjenlig for sjilsverksamhet. Naturen har bestémt 
nattens morker till hvila och sémn, for att salunda Aterstilla 

sjiilens och kroppens under dagen uttémda krafter. Om nu 
t. ex. en forfattare ifrigt sysselsitter sig med sina litterara 
arbeten, anda inemot den tid som dr bestémd till hvila, be- 

héfver den 6kade rérelsen i hjernan, som ailtid atfOljer sjalens 
verksamhet, lang tid for att minskas och satta sig; och om 
han derjemte har ett Jatt upprérdt sinne, far han tillafventyrs 
ligga vaken flera timmar i singen, eller kanske plagas af obe— 
hagliga drémmar. Fortsitter han detta oaktadt med denna 
ovana, s& frambringar bristen pa uppfriskande hvila slutligen 
en sjuklig retlighet i nervsystemet, hvilken nara nog gransar 
till sinnesforvirring. Det ar derfore bast att anvainda den ti- 
digare delen af dagen till mera anstringande studier, och an—- 
vinda de ty eller tre sista timmarne fore singtiden, tll lat— 

tare lisning, musik eller underhallande samtal. Det okade 
blodtilloppet i hjernan, som framkallas genom det forutgingna 

*) Caldwell’s Discourse on Physical Education, sid. 67. 
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studerandet, far da tid att minskas, och en god vederqvic— 

kande smn infinner sig. Denna regel tir af stor vigt, isya- 

nerhet for dem som hafva mycket férstandsarbete, och man 

skall finna att ganska manga produktiva forfattare — isyn— 

nerhet sadana som skrifva mycket, och likval behalla sin helsa 

— hira till dem som antingen af béjelse, eller ocksa for hel- 

sans skull anvindt morgonen till studier, och aftnarne till 

liittare sysselsiittningar. Sdlunda indelade Sir Walter Scott 

sin tid, och detsamma vet jag ock vara hindelsen med en och 

annan af de férnimsta bland vara nu Jefvande forfattare. 

Det gifves visserligen menniskor med en sa lycklig kon— 

stitution, och som af naturen jiro sa vil utrustade, att de aro 

i stind att ténka och arbeta bade bittida och sent, ar ut och 
fir in, med mycket litet s6mn, och utan att behdfva egna 
mycken uppmiarksamhet at de dietetiska forhallnings—reglorna ; 
men dessa utgéra sd mirkvirdiga undantag fran den allmanna 
regeln, att det icke ett dgonblick kan falla oss in att fram— 
stalla dem sésom monster till efterfoljd; och jag ar éf{vertygad 

att de skulle aga storre visshet att fortfarande [4 njuta af sina 

utomordentliga naturgafvor, om de mera iakttoge de organi- 

ska lagarne till efterlefnad. 
Periodicitet eller benigenheten att atertaga samma verk— 

samhet pa bestaémda tider, ar en egenskap som ir utmiarkande 
for nerysystemet, och foljaktligen dr regelbundenhet en hégst 
vigtig omstindighet vid sjilskrafternas 6fning. Niistan alla 
nervsjukdomar hafva en bestiimd benigenhet att iakttaga re- 

. gelbundna perioder, och den naturliga lusten till sémn vid 
nattens inbrytande, ar endast ett uttryck af denna samma lag. 
Det ar afven denna naturlag som utgér grundvalen fér hvad 
vi kalla vanor. Om vi Aterupprepa en sjilsverksamhet af ett 
eller annat slag, hyarje dag pé samma timma, sa instiiller den 

sig slutligen af sig sjelf, sA snart samma tid narmar sig, och 

éfvergar sdlunda till en yana och nira nog ett behof, utan att 
vi veta hvarfore. Da vi sdlunda inriitta vara forstandsarbe— 

ten 1 6fverensstimmelse med denna lag, och féretaga hvart 
och ett i sin bestimda ordning, s& medfér detta smaningom 

~ 
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en viss naturlig beqvimlighet, som gir arbetet littare, in om 
vi foretaga iimnena i den ordning hyaruti de tillfalligtvis er- 
bjuda sig. Ja, denna benigenhet till en periodisk och i en 
bestimd féljd ordnad yerksamhet, blir med tiden sA stor, att 
sjilsformégenheterna synas verkstilla sina Aligganden nastan 
omedelbart, och deras fullkomlighet tilltager slutligen s4 ut- 
omordentligt, att ett arbete som i bérjan kostade den stér- 

sta moda, slutligen forsiggar med den stérsta siikerhet och 
latthet *). 

For att vinna fardighet och bilda vanor, behéfya vi s4— 
ledes icke i sjelfva verket géra annat, an bringa i praktisk till— 
Jampning den organiska lag som gir dkad liflighet, skicklighet 
och kraft beroende af regelbunden 6fning. Det ar sdledes icke 
den abstrakta sjils—principen som forandras, utan endast det 
organiska medium genom hvilket sjilen ar bestémd att yerka, 

och da vi jemfora den éfvade talarens laitta och flytande yal— 
talighet, med det langsamma och férligna framsaigandet af or— 
den, som kanske betecknade hans forsta prof, hafva yi endast 

ett motstycke inom sjalsorganerna, till hvad som ager rum 
inom rérelse—organerna, da man jemfér den 6fvade dansarens 
eller fortepiano-spelarens litta och behagliga rérelser, med 
hans férsta klumpiga férsék i samma afseende. 

Lisaren torde nu kunna forsta skillnaden emellan séttet 
for éfning och foremdlet for éfning vid sjalsformégenheter— 
nas utveckling. Det férra har vid uppfostran till en stor del 
blifvit lemnadt 4t lynnet eller tillfilligheten att bestémmas, 
ehuru det i sjelfva verket, betraffande resultaterna, likval ar 

*) Dessa anmiarkningar finna en markvardig bekraftelse i 
en anekdot om Silvio Peilica. D& han blef insatt i fangelse, 
tillit man honom att medtaga ett exemplar af bibeln och ‘Dan- 
tes skrifter. Af de sednare brukade han hvarje dag att lara 
sig utantill en sang, till dess slutligen detta arbete gick sa 
mekaniskt, att det “icke lingre verkade nigot afbrott i hans 
nedslagna_sinnesstiimning. Jag behofver knappt pipeka of- 
seerseEnmelsen emellan anmiarkningarne i texten och detta 

exeimpel. 
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af langt stérre vigt in det ritta valet af féremalet for under- 

yisningen. Den framstillning jag lemnat af de fysiologiska 

vilkor, under hyilka de olika sjilsférmégenbeterna verka, bor 

emellertid kunna bidraga till att forebygga den fortfarande 

inverkan af denna villfarelse, och visa vigen till ett val af fo— 

remal, som biittre passar for menniskans intellektuella och 

moraliska natur. Hittills hafva lisning, skrifning och rakning 

nistan utgjort hela undervisningen for de arbetande klasser— 
na, och afyen de mekaniska instituternas mera omfattande 

plan bar inskriinkt sig nastan uteslutande till utveckling af 
uppfattnings—formagan, och icke egnat nagot sirskildt afse— 
ende At de hégre intellektuella och moraliska formégenheter— 
na, ehuru de dro bestimde till att vara ledare for var vandel, 

och en killa till var lycka. 
Det skulle behéfvas en hel ny bok, fir att tillfredsstal- 

Jande afhandla uppfostran och bestiémma vigten af de olika 
kunskapsgrenarne fér olika aldrar, kén, stillning och klasser i 
samballet. Jag vill derfére nu inskriinka mig att anmiarka, 
att det i hvarje handelse utan undantag, — hvad rigtning 
uppfostran for 6frigt an ar amnad att hafva, — alltid ar af 
den stérsta praktiska vigt, att det sitt hvarpa den bibringas, 

verkar i 6fverensstimmelse med de fysiologiska lagar som 
gilla for sjalslifvets yttringar. Hvad helst vi saledes vilja lira 
ungdomen — antingen det nu blott dr att liisa och skrifva, 

eller de hégre vetenskapernas sanningar, — kommer resul— 
tatet alltid att till en stor del bero pa, huruvida vi i vart lé- 
rosdtt félja de fysiologiska lagarne, eller icke. Jag kan icke 
erkinna ndgon lirare sisom skicklig att fullstiindigt och sam— 
vetsgrant utéfva sina pligter, hvilken icke gjort sig bekant 
med organismens beskaffenhet och allminna lagar, och med det 
forhallande hyaruti dessa sta till grundsatserna for uppfostran. 
Men da jag redan betydligt 6fverskridit de grinsor jag, fore- 
satt mig, mdste jag forbehalla mig att vid ett anuat tillfalle 
vidare f4 utveckla detta amne. 
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FJORTONDE KAPITLET. 

Om nervsystemets inflytande pa det allmanna helsotillstan- 
det 6fverhufvud. 

Efter att nu hafva undersékt det forhdllande som ager 
rum emellan nerysystemet och djurlifyets funktioner, och sett 
till hvad grad hjernans helsa beror p4 en yal ordnad 6fning 
af sjalsférmégenheterna, vilja vi Ofverga till betraktelsen af 
nervsystemets inflytande pa det allmanna helsotillstandet 6fyver— 
hufyud. Men innan vi hirmed begynna, kan det yara anda— 

milsenligt att, till vinnande af stérre tydlighet, filligga ett 
par anmiarkningar om det ovilkorliga eller Ganglie—nerv-sy— 
stemets natur och andamal, sé vidt det skiljer sig fran bjer— 
nans och ryggmirgens. 

Ganglie-nerverna hafva icke, pa samma saft som de 
nerver som tillhéra det vilkorliga nerysystemet, omedelbart 

sammanhang med hjernan, forlingda margen eller ryggmargen, 
utan utgd frén ett slags siirskilda nervmassor (Ganglier, nery— 
knutar) af en rund, aflang eller oregelmassig form, hyilka aro 
belagna pa halsen, i bréstet och i underlifvet framfér ryggra— 
den, och sins emellan férenade medelst fina nervtradar. An— 

dra tradar sitta ganglie-nerverna i forbindelse med de fran 
hjernan och ryggmirgen utgdende, men deras hufyudgrenar 
fordelas till hjertat, lungorna, matsmaltnings— och underlifs— 
organerna i allminhet, kértlarna och andra delar som sta 1 

sammanhang med naringen och lifvets underhall och yidmakt— 
hallandg. 

Ganglie-neryernas verksamhet ar alldeles ovilkorlig, och 

skiljer sig i detta afseende fran hjernans och ryggmargens. 

Med bitride af dessa sednare kunna vi efter eget behag fram— 

kalla, leda eller hejda de motsvarande musklernas rérelser; 

men vi dige icke nagot sddant vilde 6fver de muskler som 

befinna sig under ganglie—nervernas inflytande. Hjerlat fort— 

far t. ex. att sla, antingen vi dnske det, eller icke, och dess 

yerksamhet fortsiittes afven d& vi sofva och sinnena ligga i 

dvala, med samma regelbundenhet som da vi aro fullt vakna. 
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Likaledes sammandrager sig, di matsmiiltningen férsiggar, 
magens och tarmkanalens muskelhinna, icke allenast utan att 
viljan dir i stand att forebygga eller paskynda det, utan afven 
utan att vi hafva den minsta kansla deraf eller veta antingen 

den sammandrager sig eller slappas. 
Ganglie—nerverna skilja sig afven derigenom fran de 

andra nerverna, att de under friskt tillstand sakna all kansel; 

och derfére férsiggir verksamheten i de organer som fa ner- 
ver ifran dem, utan vart medvetande. Salunda veta vi icke 

allenast intet om hyad som féregar i hjertat, lefvern, magen 
och Jungorna; men fornimma knappt att de dro till; och man 

har exempel att personer blifvit sdérade i hjertat och under— 
lifvet, utan att de sjelfva haft medvetande deraf. Da deremot 
ganglie-nerverna yid sjukdoms-—tillfillen komma i ett irrite— 
radt tillstand, uppsta litt obehagliga kiinslor, och understun— 

dom bibringa dessa at sjiilen ett dunkelt medvetande om det 
lidande organets tillvaro. Jag har sjelf erfarit sadant, da jag 

under flera veckor plagades af ett obehagligt medvetande om 
hjertats valdsamt bultande rérelser. 

Redan de benimningar hvarmed man betecknar de bada 
afdelningarne af nervsystemet, uttrycka hufvudpunkterna af 
deras olikhet. Salunda kallar man det ena slaget: hyern- och 
ryggmargs—nerver, emedan de uppkomma fran hjernan och 

ryggmargen; de andra ganglie—nerver, emedan de utga fran 
ganglier. Det ena kallas ock det animaliska nervsystemet, 
emedan det tillhér de funktioner som aro egendomliga for 
det djuriska lifvet; det andra deremot det organiska el- 
ler vegetativa, emedan det hufvudsakligen ombesérjer de 
funktioner som aro gemensamma fdr djur och plantor, nem— 
ligen andedrigten, blodomloppet och niiringen. Det ena kallas 
vidare det wilkorliga nervsystemet, emedan det tir underkastadt 
viljans herravalde, och dess yerksamhet derfére till en viss 
grad hvilar under sémnen; det andra deremot det ovilkorhiga 
nerysystemet, emedan det icke iir beroende af viljan, och fort- 
far i verksamhet sé vil under yakande som sofvande tillstén— 
det. Utom alla dessa bendmningar, far det sednare ifven ofta 
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namn af det sympatiska nervsystemet, emedan man antager 
att det ufgér det medium, hvarigenom alla kroppens vigtigare 
organer sympatisera med och inverka pA byarandra. 

Men eburu viljan icke har négot omedelbart herrayalde 
fver det organiska lifvets nerver, yisar likval erfarenheten, 
att sjilens tillstind utéfvar ett icke obetydligt medelbart in— 
flytande pa dem och de organer till hvilka deras grenar ulga. 
Ett exempel som bevisar detta, ir den lifliga rérelse bvaruti 
hjertat kommer vid en glad éfverraskning, den hiftiga hjert- 
klappningen som dstadkommes genom foérskrackelse eller 

iingslan, de suckar, snyftningar och oordentliga andedragts— 

rérelser som Atf6lja sorg och bedréfvelse, samt verkningarne 
af yaldsamma sinnesrérelser, till félje hvaraf vi ofta se perso— 
ner till och med falla i vanmake. 

Da det saledes ar ett obestridligt faktum, att bade den 
animaliska och den organiska afdelningen af nerysystemet uf- 
Ofvar ett maktigt inflytande pa verksamheten hos alla krop— 
pens organer, s& blir det en ganska vigtig sak att f4 yeta pa 
hyad satt detta inflytande yttrar sig, och under hyilka vilkor 
det kan blifva nyttigt for helsan, och filjaktligen bidraga till 
yar lycka. Detta imne har annu icke blifvit undersékt med 
den omsorg som dess vigt fordrar, men jag vill har genom 
nagra allmainna anmiarkningar gifva lisaren ett begrepp om 
dess verkliga intresse. 

Nervkraften betraktas af manga sésom likartad med 

elektriciteten, och denna asigt bekraftas till en viss grad af 

den erfarenhet, att muskelsammandragningen och andra af 

nerysystemets verkningar afven kunna framkallas genom elek— 

tricitet. Men detta amne ar annu insyept i ett djupt morker, 

och vara undersékningar mAste dinnu linge fortsattas, innan 

vi blifva i stand att bestimma pa hyad satt nerysystemet 

frambringar sina verkningar pa de lefvande funktionerna, eller 

hyad det ir fdr ett slags inflytande som det utéfvar. Jag vill 

derfére icke inlata mig att begagna ett sprak som val kan 
klinga logiskt och vetenskapligt, ehuru det i sjelfva verket ar 

otydligt och latt kan vilseleda, utan heldre halla mig vid det 
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populira uttryckssiittet, och tala om nervkraften, likasom om 

man yerkligen visste den vara — sisom manga antaga — 

ett fluidum eller ett inflytande af en egen natur, som ledes 

fran hjernan till alla kroppens delar (och afven fran dessa 

tillbaka till hjernan), likasom blodet genom adrorna gar fran 

och till hjertat. Detta sprak ar till praktiska forklaringar 

mera allmiint begripligt an négot annat, och all fara for vill- 

farelse undanrédjes om lisaren erinrar sig att jag, da jag be- 

gagnar detsamma, alldeles icke inlater mig pa att afgéra, hvar— 

ken hyad nervkraften i sjelfva verket ir, hyilka vilkor som 

iro nédvindiga for dess frambringande, eller pa hvad satt den 

egentligen verkar de resultater som vi se framtrida genom 

dess verksamhet, Det enda som dr vasendtligt for var nar— 

varande uppgift, ar: 4) att en egendomlig kraft uppenbarar 

sina yttringar genom nerysystemet, och 2) att de derigenom 

frambragta verkningar pa kroppens organer och funktioner 

iro olika allt efter dessa yttringars grad och sittet for deras 

framtridande. Bada dessa punkter kunna undersékas och 

praktiskt anvindas, hvilken theoretisk forklaring derom man 
in vill anvanda. | 

Allt hvad yi derfére hair kunna siga om nervkraften, ar 

att den ar af en egen art, utgar ifran och ledes af nerymas— 
san, och att den, likasom blodet, ar ett nédvandigt vilkor for 
hvarje organs lifsyerksamhet. Da jag ror handen for att skrif- 
va, sittas armens muskler i rérelse genom ett inflytande som 
fran hjernan meddelas genom alla de mjuka, hyita strangar 
som vi kalla nerver. Denna stimulus ar sd oundginglig, att 
om man afskir eller underbinder nerven, och sdlunda afbryter 

forbindelsen emellan hjernan och musklerna, sé kan ingen 
anstrangning af sjilskraften vara i stand att vicka dem till 
verksamhet. Da lungornas och magens nerver afskiiras, sa 
att nervystro6mmen afbrytes, upphor likaledes andedriigten och 
matsmiltningen, om an dessa organer i hvyarje annat afseende 
befinna sig i det friskaste tillstand. . 

Férandringar i graden eller beskaffenheten af denna 
nervkraftens utstrémning fran hjernan till de enskilda orga— 
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nerna, har sdledes en omedelbar verkan pA dessas funktioner. 
Om det nery—inflytande som magen mottager fran bjernan, 
af en eller annan anledning blir férminskadt, sf forsvagas 
magens kraft och matsmiltningen blir ofullstindig; om der— 
emot denna nerystimulus dkas, t. ex. genom en munter sin- 
nesstimning, tilltager magens verksamhet i samma grad och 
matsmiltningen forsigedr littare, sisom hindelsen fir efter en 
middagsmaltid i angenamt sillskap. Men om hjernan genom 
ett valdsamt utbrott af passioner eller sorg fr férsatt i ett 
upphetsadt tillstand, sé att den nervstimulus som derifran 
utgir, ar oordentlig, sa deltager afven magen i denna oord— 
ning. Hiiraf beror det att plétsligt meddelade ledsamma un— 
derrattelser eller fortretligheter sa ofta orsaka qvyaljningar 
och illamaende. 

Nagot harmed likartadt visar sig éfyen med musklerna, 
och det i innu hégre grad. Da sjilen ar verksam och kraftig, 
mottaga musklerna en stark nervstimulus och réra lemmarna 
med Jatthet och kraft; men om hjernverksamheten ar ned- 
stiimd, t. ex. genom underlifskrimpor, blir muskelyerksamhe— 
ten langsam, svag och matt; om deremot hjernan upphetsas 

genom starka passioner, och detta upphetsade tillstand genom 
nerverna fortplantas till musklerna, sa blifva straxt rérelserna 
haftiga och energiska, och om passionen drifves annu langre, 
éfverstiga musklernas sammandragningar gransen fdr deras 
naturliga verksamhet, och blifva ovilkorliga och krampaktiga. 

Da nerv-inflytandets beskaffenhet beror pa hjernans 
tillstand, s& ar det tydligt att det bor vara bast, som utgar 
fran en hjerna hvars alla delar aro i en frisk och kraftig verk— 
samhet. Sjilens tréghet och overksamhet ar lika skadlig for 
kroppens helsa, som ett upphetsadt sinnestillstand; var straf— 

van bor derfére hufvudsakligen g ut pa att forsikra alla sjé— 
lens férmégenheter och krafter om den jemna och regel— 
bundna verksambet som ar ett nédvindigt vilkor for en sund 

nery—stimulus. 
Det dr verkligen mirkvardigt att félja de olika verk— 

ningarna af nervsystemets inflytande, sidana som de yttra sig 
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i {érhallande till de sjilsfirmégenheter som vid den tid da de 
framtrada, fOretriidesvis iro i verksamhet. Om de hégre kaéns~ 

lorna hafya 6fvervigten, och de mera egennyttiga begadren en— 
dast iro tillrickligt verksamma fOr att gifva styrka at karak— 
teren, utan att bringa sjilen i strid med sig sjelf, sa bor sjals— 
och nerv—verksamheten vara i det mest passande och krafti- 

ga tillstind som man kan tiinka sig, for underhallande af 
en helsosam samverkan emellan alla kroppens organer. Ska~ 
paren har nemligen tydligt bestamt ett sddant sinnestillstand 
sisom det bista och lyckligaste for menniskan, och derfére 

omgifvit henne med alla méjliga anledningar till ett sddant. 
Om deremot de liigre kainslorna aro i stark verksamhet och 
sjilen uppfylld af sddana kiinslor och begaér som strida mot 
de moraliska kanslorna, sa att sjilsférmégenheterna komma i 
strid med hvarandra, eller om sjilen ar nedtyngd af sorg, 
fruktan eller anger, sa dr den stimulus, som derigenom upp- 
vackes, langt ifran att vara vilgérande, emedan den icke lin- 
gre star 1 Ofverensstimmelse med den ordning som Skaparen 
har bestémt sisom den ratta. Det ar derfore under dylika 
omstindigheter som vi sa ofta se sjalens tillstand rubba hel 
san och fdérorsaka lidanden, dem ingen konst kan lindra, sa 
lange den ursprungliga anledningen icke kan undanrédjas. 

Lika skadligt verkar afven 6fverdrifven anstraingning af 
forstandsférmégenheterna. Da lifsverksamheten samlar sig i 
hjernan, komma magen och de andra organerna att sakna er— 
forderlig nerystimulus, och deras funktioner lida dervid; haraf 
den klena matsmiltning och det hypokondriska sinnestillstand, 
som sa ofta gér lifvet till en bérda for sddana personer som 
sysselsiitta sig med studier. Om man rader sddana personer 
alt yara uppmirksamma pa sitt lefnadssatt, svara de ofta att 
det icke tjenar till nagot, och att ehuru de den ena tiden icke 
kunna fordraga nagon slags mat, de likval vid ett annat till= 
fille, kanske nagra fa timmar eller dagar derefter, kunna tala 
naira nog hvad som helst — s& att matsmiltningskraften si— 
ledes hastigt omvexlar i férhallande till sjalens tillstand. An= 
norlunda ar deremot forbdllandet da den klena matsmialtnin= 

Combe’s Fysiologt. 20 
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gen har sin férsta anledning i en sjukdom i magen, ty da visar 

sig difven det obetydligaste dietfel alltid skadligt. 1 hada fal— 
Jen ir uppmirksamhet pa dieten att pi det hégsta rekom- 
mendera; men i det forra fallet af langt stérre vigt dn i det 
sednare. 

Hjernan uléfvar ett si omedelbart inflytande pé mat— 
smiltningsorganerna, att acklingar och kraékningar héra till de 
forsta symptomerna vid manga sjukdomar i hufyudet, och yid 
sar och andra skador pa hjernan; likasé kunna ock valdsamma 
sinnesrorelser, djup sorg eller plétsligt meddelade ledsamma 
underrattelser stundom pa en gang himma matsmiltningen 
och verka motvilja mot mat, ehuru matlusten kanske yar 
ganska stark 6gonblicket forut. Narkotiska medel som yerka 
omedelbart pa hjernan, hafva afven ett likartadt inflytande pA 
magen. 

Hyar och en kinner sjailens och hjernans inyerkan pa 
hjertat och lungorna. Suckar, bjertklappning och syimningar, 
hyilka man ofta ser intraffa sésom féljder af sinnesrérelser, 
iro tydliga bevis i detta afseende. Ja sjelfva déden kan nagon 
gang intriffa sdsom foljd af en sidan sinnesrérelse hos perso— 
ner af en svag konstitution. 

Denna organiska lag, i f6ljd hyaraf en ordnad yerksam- 
het bade af forstandet och kadnsian dro nédvandiga for krop— 
pens helsa, synes mig vara en af de sk6naste inrattningar af 

en allyis och allgod Skapare. 
Om yi undandraga oss vara medmenniskors sillskap och 

grufva oss fdr att deltaga i lifvets verksamhet och sysslor, 

blir sjalsslapphet och kroppssyaghet var lott. Men om vi ka— 

sta oss in i det verksamma lifvet och kraftigt deltaga i att be— 

frimja samhillets behof, och dervid 6fva de olika formogen— 

heterna: uppfattningen, tanken och kanslan, befraémja vi af— 

ven kroppens helsa, dka sjilens kraft och forvarfya oss med 

detsamma den hégsta tillfredsstillelse ett menskligt yasende 

kan erfara, nemligen tillfredsstallelsen att hafva uppfyllt an— 

damalet med yar tillvaro, genom att hafvya yarit nitiska 1 6f— 

ningen af yara pligter emot Gud, var nasta och oss sjelfva. 
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Om vi deremot forsumma att 6{va vara formégenbeter och 

undandraga oss de saker som dertill erfordras, forsvaga vi 

organismen, grundligga besvirliga sjukdomar och plagas der— 

jemte af de bittraste kinslor som kunna hemsdka en menni- 
ska — ledsnad och tungsinthet. Den harmoni man salunda 
ser iga rum emellan den moraliska och fysiska verlden, ar ett 
godt exempe! pa de driffjedrar som aro nedlagda i mennisko— 

naturen for att leda den till den ratta vandel och verksamhet 

i hvars utéfning Skaparen vill att vi skole finna var jordiska 

lycka. 

Liasaren bér nu kunna forsta hvarfore sjalens_ tillstand 
‘har ett si stort inflytande pa sjukdomars uppkomst och ut— 
veckling. Detta har ofta bevisat sig under falttag, och det pa 
ett sa slaende satt och i en sd stor skala, att sanningen deraf 
icke kan betviflas. Sir George Ballingall siger i sina forelis— 
ningar 6fver militér—kirurgin, att sjukantalet inom en garni~ 
son i ett friskt land och under gynnande omstindigheter, be~ 

léper sig till omkring fem procent; men att detsamma under 

ett falttag vanligen stiger till tio procent. Sinnesstimningen 
har haruppa ett ganska betydligt inflytande, och glidje och 
friskt mod kunna till den grad bidraga att bevara helsan, att 
den Franska arméen, som efter slaget vid Austerlitz kanto— 
nerade i Bayern, enligt Vardy endast hade £00 sjuke inom 

en division af 8,000 man, saledes icke stort mera an en pa 
hundrade. Da deremot en armée lider brist eller »ar nedsla— 

»gen genom motgangar eller misstroende till sina anfirare, 
»vaxer sjukantalet ofta i en fruktansvird grad» *). 

Hiaraf later det afven forklara sig, hvarfore det ir sa 
vigtigt for lakaren att sdka forsiikra sig om patientens sym— 
pathi for de Atgirder och férhdllningsreglor som han har att 
iakttaga vid behandlingen af hans sjukdom. Det ar likaledes 
vil bekant, att de som lefva i en bestindig fruktan for kolera 
eller nagon annan sjukdom, vanligtvis blifva dess forsta offer, 
sd snart de blottstillas for dess orsaker. Anledningen dertill 

*) Medico-Chirurgical Review, M7 XXXVI, sid. 450. 
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ar latt att inse. Det nedsldende inflytande som de egenny ttiga 
kiinslornas ensidiga yerksamhet genom nervsystemet utofvar 
pa kroppens alla organer, férsvagar dem och bringar dem i 
ett tillstand som grinsar till sjukdom, redan innan nigon yttre 
orsak inverkat; och da en sddan slutligen infinner sig, s4 f4r 
sjukdomen saledes si mycket lattare insteg. 

Sjalstillstindets infiytande pA helsan visar sig afyen sar— 
deles tydligt hos arméens virfvade rekryter. Enligt Henry 
Marshall lider ofta deras helsa af fortrytelse 6fyer att hafva 
latit varfva sig, af sorg éfver skillsméassan fran vanner och be 
kanta, samt angslan fér besvarligheterna i deras nya lefnads— 
sitt. Dessa orsaker, i forening med den anstrangande exer— 
cisen och disciplinens tvang, hafva s4 stort inflytande pa sin— 
net, att dessa: »unga karlar» mangen gang falla offer derfér. 
Rekryten férlorar — sa vida han icke ir sardeles stark, — 

den driftiga kackhet som ar nédvandig for att han skall kun— 

na uppehalla modet under médorna, och infaller i ett dystert 
sinnes-tillstand, som snart medfér férsvagande af kroppens 
helsa; han forlorar matlusten, afmagrar, hvarjemte en latt 
hosta tillifventyrs infinner sig, hvarfére han ofta maste séka 

intride pa sjukhuset, der han kanske slutligen dér af en lung— 
sjukdom. Detta ar ett utkast till lefvernesbeskrifning 6fver 
manga af de unge min som intrada i arméen *). J Frankrike, 
der rekryteringen ar tvungen, och annu flere saledes nédgas 
tjena emot deras vilja, ar verkan af denna nedtryckta sinnes— 
stimning annu tydligare och forderfligare. Under de sju aren 
1820 —1826 férlorade den Franska arméen 97 man af Nos— 
talgi eller sjukdom beroende af hemlangtan — en sjukdom 
som sallan har i England leder till déden. 

A andra sidan har en munter och upprymd sinnesstam— 

ning, genom det friska nervlif som den utbreder 6fver hela 

organismen, ett sd kraftigt inflytande pa densamma, att man 
stundom ser sjukdomsfall som emot all forvantan aterga till 
helsan, — hvilket icke kan forklaras pa annat sitt, dn som ett 

*) Marshall, on Enlisting and Discharging Soldiers, sid. 3. 
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6fverraskande resultat af detta forhdllande. Ett mycket mark- 

vardigt exempel i detta afseende sig Sir Humpfrey Davy, da 

han under sin ungdom bitridde D:r Beddoes vid hans forsk 

med inandning af Salpetergas. D:r Beddoes menade att denna 

luft borde vara ett ofelbart medel mot lamhet, och valde till 

sina fors6k en patient, som sattes under Davy’s tillsyn. In= 
nan han inandades luften, lade Davy en liten thermometer 

under hans tunga, for att underséka temperaturen. Den lame, 
som alldeles icke hade nagot begrepp om hvad man hade i sinneé 
att foretaga med honom, men som enligt de loften och for— 

sikringar han fatt af D:r Beddoes, niarde ett sikert hopp om 
en lycklig utgdng, trodde, si snart han kainde thermometern 
mellan sina tinder, att talismannen var satt i verksamhet, och 

forklarade under ett utbrott af hinryckning: att ban redanv 
erfor dess vilgérande inflytande 6fver hela kroppen. Detta 

tillfalle var alltfor gynsamt att forspillas. Davy gjorde icke 
vidare, men bad patienten aterkomma den foljande dagen. 

Samma ceremoni fornyades med samma resultat, och inom 44 

dagar var den lame fullkomligt botad, utan att han hade be~ 
gagnat ndgot annat likemedel an thermometern! *) Denna 
omstiindighet veta qvacksalvare vil att anvinda till sin for— 
man, och likarne skulle géra val om de understundom gjorde 

sig mera besvir, én de nu géra, for att understidja sjuk— 

doms~bebandlingen med en val beriknad inverkan pa patien~ 
tens sinne. Med djup kiinsla och insigt af detta forhallande, 

siger Baghvi: »Jag kan knappast uttrycka huru mycket la= 

»karens samtal med den sjuke bidrager till dennes aterstallande. 
»En kikare som har ordet i sin makt och férstar att tala till 
»patientens kanslor, forhdjer till den grad kraften af lakemed= 
ylen, och ingifver ett si stort fortroende till sin behandling, 

yatt han ofta med mycket svagt verkande medel formar 6f- 
pvervinna farliga sjukdomar, dem andra, kanske lardare lika— 
yre, hvilkas tal ar s6mnigt och kanske tréttande, eller 4tmin— 

*) Paris’s Life of Davy, sid. 54. 
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»stone icke upplifvande, tilléfventyrs icke kunnat bota med 
»de biista likemedel som st4 menniskan till buds», 

Ktt mirkvirdigt exempel i detta afseende sig man af— 
ven vid Bredas beligring ar 1625. Dé besdttningen var nara 
nog fértviflad med anledning af de férstérelser som skér— 
bjaggen hade anstillt, lat Prinsen af Oranien inféra nagra 
flaskor féregifven medicin, som uppgals vara ett fortrafligt 
och ofelbart medel, och detta ingafs droppvis at de sjuke, med 
den mest férvanande verkan: »personer som under flere m4— 
»naders tid icke kunnat réra sina lemmar, sig man nu ga pa 
»gatorna friska och raska, och manga som pistodo att alla de 
»medel som de forut hade fatt, endast hade gjort dem skada. 

»dterhemtade sig nu pa nagra fa dagar, till allas stora forun— 
»dran och glidje» *). 

Hvar och en som antingen haft att gora med svaga men— 

niskor, eller som sjelf varit i ett sddant tillsténd, torde ofta 
hafva markt att ett besdk af en alskad och fornuftig van ofta 
medfért en fértrafflig verkan till att forjaga oangenima intryck 
och befordra tillfrisknandet genom att vicka bopp och for— 
tréstan. Den verkliga anledningen hartill ar ingen annan an 
den, att sadant sillskap upplifvar kinslorna och pa ett ange— 
namt sitt vacker flere af hjernans férnamsta organer, hyar— 
igenom ett friskare och kraftigare nery—lif utbredes 6fyer hela 
kroppen. Det valgérande inflytande som en man med 4lske— 
ligt sinne och herravalde 6fver sina tankar och ord, kan pa 
detta sitt hafva, éfvergir léngt hvad man i allminhet tror; 
och ifall detta giller vid svaghet som harleder sig fran allmanna 

orsaker, och da icke sjelfva nervsystemet egentligen ar angripet, 

utan endast sasom en del af hela kroppen, maste det galla i 

Annu oandligt hégre grad vid nervsvaghet och nervysjukdomar; 
ty har ar inflytandet pa sinnet ett verkligt lakemedel, och en— 
dast i det afseende olikt de vanliga medikamenterna, att det 

*) F. V. Mye, De Morbis et symptomatibus etc., citerad 
af D:r Johnson i Treatises on Derangements of the Liver etc, 
sid. 206, 
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besérjes af likaren och icke af apothekaren — och ingifves 

af viinnen och icke af den tillafventyrs likgiltige sjukvaktaren 

eller tjenaren. 
D:r Caldwell anmiirker fullkomligt riktigt i sin fortraf{— 

liga lilla afhandling om den fysiska uppfostran, att inflytandet 
af de moraliska och intellektuella formégenheternas jemna och 
vil ordnade verksamhet pa helsan, i det hela férhaller sig till 
verkan af haftiga och stormande passioner, pa samma satt 

som inflytandet af en mild och sund niring till den forderf- 
liga upphetsning som framkallas af spirituosa. Den forra ar 
utmirkt nyttig for lifvet, helsan och tillfredsstillelsen, da den 

sednare deremot lika mycket bidrager att rubba och under— 
grifva dem. P& denna sanning lemnar D:r Caldwell ett mairk- 
virdigt exempel ur sitt eget lands historia: De 56 personer 
som undertecknade oafhangighets—forklaringen, voro nastan 
alla min som yoro vande vid en kraftig och val ordnad sjils— 
verksamhet, och som icke lito hinfora sig af passioner. Tva 
af dem dogo snart genom olyckshindelser. De éfriges lef- 
nadsalder utgjorde sammanlagdt 3,609 ar, hvilket lemnar ett 
medeltal af 66°/, ar for hvar och en, ett resultat som gifver 
ett slaende bevis fér sjilstillstandets inflytande pa_helsan. 
Detsamma fann D:r Caldwell afven hos mathematici, hvilka 

sillan aro underkastade haftiga passioner; for tjugu sadane, 
tagne pad mafa, var lefnadsaldern i medeltal 735 ar, hvaremot 

ett lika antal forfattare och poeter, hyilkas kall medfor myc- 
ken rérlighet af kanslan, knappast nddde en alder af 37 Ar *). 

Huru maktigt en upprymd sinnesstimning verkar lif- 
vande pa de kroppsliga funktionerna vet i sjelfva verket hvar 

och en, och detta ar en omstiindighet som romanforfattare 
icke hafva underlatit att begagna sig af. I nio tillfallen bland 

_ tio gér en resa till en helsobrunn eller genom en vacker trakt, 

mera nytta genom den vilgérande uppmuntran den férskaffar 
sjilen och hjernan, én genom alla 6friga omstandigheter till- 
sammans. Det ar en dra fér medicinalstyrelsen bade vid ar— 

*) Caldwell on Physical Education, sid. 84 - 86. 
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méen och flottan, att man der bittre fn vanligen dger rum i 

enskild praxis, uppskattat sinnesstimningens inflytande pa 

helsa och sjukdom, samt vidtagit derefter beriknade tgarder. 

Under de sednaste upptiickts—expeditionerna till polar—landerna 
anviinde de upplyste befalhafvarne den yttersta uppmarksam— 
het pa att underhalla en frisk liflighet i forsténdet och kans— 
lan hos manskapet, genom jemn sysselsittning, undervisning, 
skadespel, maskerader och andra roande och uppmuntrande 
tidsfordrif; och det ar intet tvifvel att det sirdeles goda hel— 

sotillstandet som iigde rum, i icke ringa grad berodde af dessa 
fortraffliga anstalter. Hiraf inser man afven huru hégst vig— 
tigt det ar att vilja en saval menniskoilskande och duglig, 
som vetenskapligt bildad befalhafvare. 

I andra bandet af Kapten Busi Halls forsta serie af 
»fragmenter af resor till lands och vatten» (Fragments of 

Voiages and Travels) fiunes ett kapitel om »verkningarne af 
ett godt befal», hvilket meddelar manga intressanta upplys— 
ningar till de i det foregaende utvecklade satser. »Personer», 
siger han, »som icke aro hekante med skeppsdisciplinens in— 
»vecklade forhallanden, kunna knappast fatta till hyilken otro— 
»lig grad det som ett drlogsskepp kan utriatta, beror pa hu— 
yrudan chefen ir, Under varen dr 4805 fingo vi tillfalle att 
»besanna detta, dA det intraffade en vasendtlig forandring med 
»hégste befalhafvaren om bord. I stillet for den férut slappa 
»overksambeten, intridde nu égonblickligt lif i spelet, och vi 
ysom forut nistan hade varit flottans afskrap, — sa ovig var 
»var framfird och sa litet hjelpte vara anstrangningar — togo 
ynu snart lofyen af dem alla, icke allenast i raskhet utan af 

»ven. i lycklig framgang at vara foretagy. 
»Den nya befilhafvaren var nemligen en man som kan— 

»de sin sak och agde den kraft i karakteren, som ovilkorligen 
»gor sin ofverlagsenhet giillande. Da de lata blefvo tillbaka— 
ysatte och straffade, och de som yille géra gagn tillbérligt 

»hedrades, fick skeppet snart, ett annat utseende. Det kom 

ylif i allting och det gick raskt ur hiinderna, ingen tid for— 

yspilldes, och till och med de lata och illasinuade funno slut— 
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nligen sin basta rikning vid att skynda sig. Dicken blefvo 
»renare din nagonsin; folket fick en biittre hallning; seglen voro 

ybiittre beslagna, rarna bittre brassade; med hvarje dag min— 

yskades klagomilen éfver dryckenskap och bristande upp- 

pmirksamhet, och det utbredde sig en anda af allman belé— 

ytenhet och nyfodd kraft 6fver hela skeppet. Ja, verkan af 

»denna férvandling var si magisk, att jag vagar svarja pa, att 

»vi da kunnat gifva oss i strid med och besegra en fiende, 

ysom vi atta dagar forut icke skulle ansett radligt att inlata 

»oss medp. 
Kapten Hail anfér annu flera exempel. Han anmarker 

salunda, att endast Ne/sons ankomst till flottan vid Trafalgar 
gjorde nistan lika mycket som om manskapet pa hvarje skepp 
i linien blifvit férdubbladt. Den forklaring som gifves Ofver 
den »hemlighetsfulla magt» hvarmed en kommenderande of- 

_ ficer andligen beherrskar hvar och en af sina underlydande 
och likasom meddelar dem en del af sin anda, ir rent filo— 

sofisk. »Da en talangfull person stalles under en duglig chef, 
»kanner han sig forvissad om att allt hvad ban gér skall blif— 
»va bemarkt, och att saledes hans strafvan skall blifva upp— 
yskattad efter fortjenst. Detta medvetande drifver honom na~ 

turligtvis att efterstrafva tillfallen att utmirka sig, och i 
»denna kansla af att hans uppférande tillbérligt bemirkes och 
yuppskattas, ligger da just en stark bevekelsegrund att sitta 
»hela hans kraft i verksamhet — en 6fning som alltid maste 
»hafva goda foljder». Kapten Hall anmirker med ritta att 
detta chefens inflytande ar annu mera markligt pd personer 
med medelmattiga anlag, emedan de behéfva en starkare sti- 

mulus for att géra sin pligt. »Om en chef formar att tilt 
»vinna sig sina underordnades sympatier, maste de kanna sig 
vomarkhgt dragna till honom och deraf uppmanade att gira 
»gemensam sak med honom, och sedan géra de sig gerna be— 
»swir for att bibehdlla det genom de gemensamma strifvan— 
»derna yunna anscende, hvilket de knappast kunnat vinta sig 
»att uppnd endast genom sin egen kraft. — Det siikra re~ 
»sultatet af dessa straéfvanden ar att karakteren starkes.» 
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»Jag fruktar att ingen, som icke yarit égonvittne till 
»tillstandet pa ett skepp som kommenderas af en okunnig, 
ysmaaktig eller pa annat sétt oduglig chef, kan géra sig ett 
»begrepp om de férderfliga féljderna af en sidan oordning, 
yeller réttare sagdt brist pé ordning. I Jangden dr kanske 
pnistan hvarje grad af striinghet att foredraga framfér en slapp 
»disciplin, da allt gar huller om buller eller i gamla slentrian, 
»De medelmattiga kinna att det under dessa omstandigheter 
»icke finnes naégon utsigt for dem att gora sig bemarkta, och 
»de nedsjunka snart till ett slags vaxtlif, s4 att de icke duga 
»till ndgonting och nastan blifva som-svampar vid skeppet. 
»Ett sidant kaotiskt tillstind ar sétebrédsdagar fr alla dag~ 
»ydrifvare och littingar, som da anse sig hafva spelet vunnet. 

»Sadana personer hafva da gerna den lyckan att arbeta sa 
»litet som méjligt, och blifva obehagliga for dem som aro om— 
»kring dem, utan att de derigenom sjelfve vinna nagon dkad 
»tillfredsstallelse». 

»Detta system», fortfar Kapten Hadi, borttar allt mod 
»fran de raska och villiga arbetarne, genom kanslan af den 

»ordttvisa som ligger deruti. En sadan chef, som nédvandigt 
»maste inse att han ir p& oratt vag, skjuter dé skulden pa 
yandra; och genom sitt obilliga tadel af dem, som i sjelfva 
»verket kanske mest fortjenade att berémmas, utsdr han miss— 

»mod och missnéje bland alla de olika klasser som befinna sig 
»under hans férvanda styrelse, och allting blir mer och mer 

»férvirradt». — Den Franska fregatten Medusas strandning 
pa kusten af Afrika ar 4847, och det forfarliga elinde som 
der genast ‘intriffade genom myteri bland manskapet och 
brist pa dugligt befil, voro — sisom det tydligen visade sig 
— filjder af en svag och okunnig chefs oduglighet och en— 
faldiga sjelffértroende. En skarp motsats hartill erbjuder den 

beundransviirda kallblodighet och upphédjda moraliska kansla 

som visade sig vid ett likartadt tillfille, pa vraket af skeppet 

Alceste, under hemresan fran China med Lord Amhurst; — 

en hindelse som ocksa gjorde ett djupt intryck pa allmanhe- 

ten, eburu af en helt annan natur. 
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Af ofvan anforda citater kan man litt géra sig ett be~ 

grepp om det utomordentliga inflytande som chefens egen— 

skaper kunna utéfva sa val pd helsotillstindet som pa disci— 

plinen bland manskapet pa ett skepp. Ja, liflighet och tillit 

iro si vigtiga vilkor for helsotillstindet, att om tva skepp 

blefvo utskickade fér att kringsegla jorden, alldeles lika i alla 
andra afseenden, men det ena under befal af en human, liflig 

och omtinksam man, det andra deremot med en trég, egen— 

nyttig och tyrannisk chef, sa air det ganska sakert att man— 
skapets utseende pa dessa bada skepp skulle blifva hégst olika, 

och att det ena langt mera skulle hemsékas af sjukdomar an 

det andra. 

FEMTONDE KAPITLET. 

Foregaende satsers tillampning pa helsovarden i allmanhet. 

Liasaren bor nu vara forberedd att kunna foretaga den 
fraga, hvars siikra och fullstindiga besvarande framfor allt 
air oss af vigt: nemligen om den verkliga anledningen till 
klen och syag helsa. Manga vacklande och motsigande me- 
ningar herrska i detta afseende; och da vart lefnadssitt néd- 
vandigt maste sta i nara férhallande till vara dsigter om detta 
amne, anser jag mig bora derat egna ett sirskildt kapitel. 

Da vi for dgonblicket lemna 4 sido de Arftliga anlagen 
till sjakdomar, — hvilka likval ifran aldra forsta bérjan maste 

hafva uppkommit hos en stamfader, af vanliga orsaker, — kan 
klen helsa betraktas fran tre olika synpunkter: for det forsta, 
sésom icke staende i nagot nédvindigt sammanhang med vart 
uppforande, utan framtradande sdsom foljd af omstiindigheter, 
som ligga helt och hallet utom var berikning och vart her 
ravalde, och som palaiggas oss af en allt styrande Férsyn, icke 
for att géra oss uppmarksamma pa var helsa, utan for att 
g6ra vart hjerta mildare och biittre, samt varna oss mot synd; 
— for det andra, endast sisom foljd af tillfilligheter eller 
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yttre inverkningar, dem vi vdél kunna uppticka, men icke un- 

dandraga oss; — och fdr det tredje, sisom rent af beroende 
pa ofvertridelser af en eller flera af de lagar eller yilkor dem 
Skaparen bestiimt sasom vasendtliga fr alla kroppsliga orga— 
ners helsa och kraft, och dem vi i ganska hog grad dro i stand 
att lira kanna och folja. 

Allt efter som man vill betrakta saken fran den ena eller 
andra af dessa synpunkter, far man alldeles motsatta praktiska 
resultater. Om man hyllar den forsta, och tror att helsa och 
sjukdom utdelas utan hansyn till huruledes vi handla med 
var kropp, och blott sasom medel att rycka oss bort ifran 
synden, sa maste vi sdka vart enda skydd uti moralisk och 

religiés forbittring, och uppgifva allt strafvande for att beyara 
helsan genom att studera och Atlyda de lagar som styra de 
kroppsliga funktionerna, s&ésom alldeles onyttigt. Om vi der— 
emot halla den andra asigten for att vara den ratta, och sjuk— 
domarna sdledes uppkomma genom tillfalligheter och genom 
inflytanden dem vi icke forma att beherrska, sé kan icke yart 
uppforande — vare sig i moraliskt eller lekamligt afseende — 
géra nagot till saken, och vi hafva da intet annat att gora, an 
att 6dmjukt och undergifyet hangifva oss under Guds yilja. 
Men om den ¢redje asigten ar riktig och menniskokroppen af 
Skaparen sa bildad, até den efter sin byggnad ar beraknad att 
bibehalla lifvet omkring 70 ar, och om icke desto mindre en 

stor del menniskor dé redan fore det tionde aret, hufyudsak— 

ligen emedan de icke iakttagit de vilkor pa hvilka de olika 
lifsfunktionernas helsa beror, s& blir det ett foremal af stor 

vigt for oss, att studera vara organers byggnad, och géra oss 
bekanta med de lagar som beherrska deras funktioner, och 
att visa dessa lagar en obetingad lydnad sisom den enda sak— 

ra grundval for helsans bibehallande. 
Att det strangaste uppfyllande af de moraliska lagarme 

och den renaste fromhet som menniskonaturen dr i stand att 

uppna, icke iro tillriickliga att forsikra kroppens helsa, da icke 

de organiska lagarne derjemte iakttagas, det ar allffér tydligt 

bevisadt genom de redan anférda exemplen och genom men— 
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niskosligtets historia i allmanhet, for att hir beh6fva nagon 

vidare utveckling. Lefvernesbeskrifningar éfver utmarkta och 
gudfruktiga personer lemna afven otaliga exempel! pa motsat- 
sen, under det att man deremot har tillrackligt manga exem— 
pel pa att de i moraliskt afseende mest férderfyade personer 

njutit en ganska god helsa. Om likval en rattskaffens man 
tillika iakttager de organiska lagarne, bor han komma att njuta 
en mera ren och fullkomlig helsa an forbrytaren nagonsin kan 
erfara; men det moraliska férhallandet kan icke ensamt tjena 

honom till nytta i detta afseende, di han pa samma gang for- 
syndar sig emot de organiska lagarne. 

Hvad den andra Asigten betraffar, sa bor en ringa ef- 
tertanke snart visa hyarje forstindig menniska, att den lika 
mycket saknar grund, och att sjukdom icke alltid ar en f6ljd 
af tillfalligheter, eller af omstindigheter som aro oberoende af 
oss sjelfva. Det gifves sjukdomsorsaker, emot hvilka afven 
den mest inskrankta och fordomsfulla person vidtager férsig— 
tighetsmatt, och detta med framging; och hela likekonsten 
skulle ju vara ett gréfre bedrigeri in dess mest 6fverspinda 
motstandare nagonsin ansett den fér att vara, om icke krop— 
pens helsa stode under inflytande af omstindigheter dem vi 

formadde att inverka p&. Alla vara lakemedel och all var 
uppmarksamhet pa diet, klidedriigt och lefnadssatt i allman- 
het harleda sitt ursprung frin en motsatt éfvertygelse. Det 
gifves visserligen inflytanden dem vi tillifventyrs icke négon— 
sin forma att beskydda oss emot; hit hora férandringar i luf~ 
tens och viérmens beskaffenhet, epidemier, sjukdomssmittor 
och flera omstandigheter, dem vi dels icke kunna undandraga 
oss, dels ofta af djupare anledningar eller i hégre andamal 
maste blottstalla oss fér; men afyen detta oberiknadt, ater— 
star alltid ett vidstrackt falt, der menniskan genom stérre flit 
och kunskap kan beherrska vilkoren fr sin helsa, langt mera 
dn hon na gér, eller nagonsin drémt om att kunna gora. 

Den tredje asigten, eller den som hirleder klen helsa 
fran 6fvertradelser af en eller flere af de organiska lagarne, 
erbjuder sig siledes sfsom den enda som éfverensstimmer 
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med iakttagelserna och den férflutna tidens erfarenhet; och 

efter den fullstaéndiga utveckling som jag redan Jemnat af vil— 

koren for flere af de vigtigaste organernas helsa, tror jag icke 
att det behéfs flere bevis for dess riktighet. Dé likvél denna 
sats har en stor praktisk betydelse, yill jag i korthet namna 

nigra fakta som bidraga att stadfaista densamma. 

Da man betanker att menniskokroppen ar byggd fér att 
lefva mingen gang 60, 70, ja 80 dr och deréfver, kunde det 
synas underligt att under dessa omstandigheter halften af alla 
de fédde dé innan de komma till fullvixta dren, och att i 

London 650 bland 14000 barn dé innan de bunnit till tio 
ar. Man kan omdjligen antaga att en sidan dédlighet ar af 
Skaparen bestamd sdésom menniskoslagtets oundgingliga éde; 
ty allt efter som samhillet har utvecklat sig och lart att kan— 
na och félja de organiska lagarne, har dédligheten bland ung— 
domen blifvit betydligt minskad. Fér hundra ar sedan, da 
fattiga barn i London mottogos och uppfostrades i arbetshu- 
sen, der de i mingd sammanpackades i oren luft*och utan 
frisk, sund och tillracklig foda, lefde blott 4 bland 24 till slu— 

tet af forsta dret, sd att bland de 2,800 som Arligen uppto— 
gos i dessa arbetshus, dogo 2,690. Men da man kom till li- 
tet bittre kannedom om vilkoren for helsan, och lyckades att 
fa en parlamentsakt, som anbefallde forsamlings—forestandaren 
att besérja att barnen blefyo utackorderade pa landet, sjénk 
denna forfarliga dédlighet till 450, i stallet for 6fver 2,600! 

Kan man vil 6nska sig nagot starkare bevis pa att helsans 

férlust ofta beror af orsaker dem vi dro i stand att upptacka 

och afligsna, och dem vi derfore dro forpligtade att efterspa— 

na och séka skydda oss emot, genom alla de medel som For~- 

-synen gifvit i var makt? 

Dédlighetens olika forhallande i titt bebyggda stader 

och pa landsbygeden visar likaledes huru mycket lufteus, kla— 

dedrigtens och fédans klena och elandiga beskaffenhet bidraga 

ait forkorta lifvet. Afven i de bist administrerade handels— 

stider ar antalet icke allenast af de sjuke i olika Aldrar, men 

ifven af dem som bortryckas i deras tidigare ungdom, sa for- 
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farligt stort, att det tydligt ddagalégger att vi annu aro lingt 

ifran att bafva uppnatt det bista helsotillsténd som dr mojligt 

for menniskosligtet; hvaremot de framsteg vi redan hafva 

gjort, gifva oss anledning att hoppas att vi, genom att fortfa— 

rande séka utvidga vara kunskaper i detta afseende, bra va— 

ra i stand att under manga kommande drhundraden mer och 

mer férbittra detsamma. 

Den yixande upplysningen har redan befriat oss fran 

manga bérdor, dem vara f6rfader ansigo for oundgiingeliga 

bestiimmelser af en outransaklig Férsyn. Under de gamle 

Romarnes dagar blefvo bide hufyudstaden och landet ofta 

hemsdkte af pest och andra édeliggande sjukdomar, som pa 

manga stillen nastan utrotade befolkningen, men fran hvilka 

det nu lefvande sligtet jemforelseyis ir mycket befriadt, eme- 
dan det lefver mera 6fyerensstimmande med _ helsans lagar. 

Samma likgiltighet for renlighet, frisk luft och 6friga omgif— 
ningar, hyilken var sa forderflig for Romarne, har haft samma> 

verkningar i London, och der bortryckt tusende- och tio— 

tusende—tals menniskor, till dess slutligen en valsignelserik 
olycka — den stora eldsvadan — kom i stillet for upplys— 
ningen och, genom att forstéra de trangt huppackade gatorna 

och andra kiillor till orenlighet, dem menniskorna hade gjort 

sa litet for att aflégsna, befriade innevanarne fullkomligt och 
varaktigt fran en af de mest édeliggande sjukdoms—anlednin- 
gar, och larde dem den stora praktiska sanningen att dylika 
forfarliga hemsékelser ingalunda aro att betrakta ssom straff, 

dem en hamndgirig Forsyn utskickar for att gira menniskorna 

skada, utan snarare sdésom omedelbara foljder af likgiltighet 

mot de lagar som styra de olika lifsfunktionerna, och hyilkas 

iakttagande ir ett nédvandigt vilkor for helsan. Sasom foljd 
haraf atnjuter London med sin gigantiska befolkning, sedan 
battre féda, renlighet och omsorg fér frisk laft numera blifvit 
mera allmianna, ett langt bittre helsotillstind, och hemsdktes 

jemforelsevis mycket lindrigt af den kolera—farsot som nyligen 
hemsékte m4nga mindre lyckliga stéder sa hardt, att det kan 
drdja lange innan de éfvervinna féljderna deraf. 
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Kopporna dro likaledes ett ondt som férr Arligen slu- 
kade tusendetal, och mot hyilket den nyare tidens upplysning 
har gifvit oss ett godt skyddsmedel, ehuru man fér ett 4r— 
hundrade sedan skulle hafya hdnat littrogenheten hos den 
som vigat ultala en sddan férvintan. Redan fore Jenner’s 
odédliga upptickt af vaccinationens kraft, hade den 6kade 
upplysningen bland lakarne, hvilken hirledde sig fran en battre 
kunskap om menniskokroppens byggnad och funktioner, mye— 
ket bidragit att mildra koppornas dédlighet. Férr instangdes 
de sjuke, dfverlastade med singklider och i upphettade rum, 
hvarifran all mojlighet till frisk luft var wtesténgd, och man 
gaf dem hetsiga lakemedel, sisom om man snarare hade yarit 
sinnad att paskynda deras dod, an att aterstalla dem till hel- 
san. Men sundare begrepp om den djuriska organismens 
behof vunno slutligen insteg; och genom att sérja for frisk 

luft, afligsna allt hetsigt samt gifva kylande drycker och an— 
dra passande medel, raddade man tusendetals menniskor, hyilka 

siikert skulle hafva forgatts under de dldre lakarnes behandling. 
Annu i midten af forra &arhundradet var frossan s4 all— 

min i manga delar af England, der man nu aldrig ser den, 
att vara forfider ansdgo den for ett oundgingligt ondt som 
man aldrig kunde hoppas att slippa. Afven i detta afseende 
har sednare tiders erfarenhet bevisat att Férsynen icke var 
skuld hartill. Genom att afleda fukt, bortskaffa orenligheter, 

bygga battre bostider pa mera passande stallen och sérja fér 
bittre fodoimnen och varmare bekladnad, lefyer nu det ena 

sligtet efter det andra i samma trakter, utan att nagot enda 

fall af frossa forekommer, ehuru den fér hundrade ar sedan 

var si allmin att der knappast fanns négon man, qvinna eller 

barn, som icke en eller flere ginger under sin lifstid lidit deraf. 

Hiir ser man nu ett nytt exempel pd huru mycket menniskan 

kan utritta till bevarande af sin helsa och férbattrande af sin 

stillning, dé hennes atgirder ledas af upplysning och sunda 

grundsatser. 
Om vi énske ett innu mera sléende beyis for denna 

praktiska sanning, behéfva vi endast anstilla en jemforelse 



524 

emellan vart sjéfolks stillning under de sjiexpeditioner som 

féretogos for hundrade r sedan, och deras nuvarande still= 

ning; man jemfore t. ex. expeditionen mot Carthagena, eller 
Anson’s, ned Cook's, Parry’s och Ross's, eller helsotillstandet 
ombord pi Valorous, med detsamma pa de andra skeppen 

som laégo i samma hamn. 
Anson seglade fran England den 43 Sept. 4740 med 

Centurion, som hade 60 kanoner och 400 mans _ besiittning, 
Gloucester, 50 kanoner och 300 man, Pearl, 40 kanoner och 

250 man, Wager, 28 kanoner och 460 man, kuttern Tryal, 

8 kanoner och 400 man, samt tva proviantfartyg, det ena pa 

400, det andra pa 200 tons. Deras fard gick forst till Ma— 
deira och derifrin till Brasilien, dit de ankommo den 18 

December, men redan da hade utbredt sig mycken sjuklighet 
ibland manskapet, hvaraf manga dogo och annu flere héllos i 
sina kojer. Chefen lait nu géra sex lufthal i hvarje skepp och 
vidtog afven andra atgiirder for att séka aflagsna stanken och 

férstéra ohyran, emedan dessa oligenheter bérjade att blifva 
allt fér tryckande »och otvifvelaktigt hade négot bidragit till 
»yden allmanna sjukligheten». Dessa skonsamma uftryck be 
gagnar Skeppspresten Walter, da han meddelar dessa for— 
skrackliga sanningar! Da de kastade ankar vid S:t Catharine, 
siindes 80 sjuke i land endast fran Centurion, bland hvilka 
28 snart dogo, och sjukantalet steg ytterligare till $6. Ehuru 
detta var en smasak i jemférelse med hvad som sedan intraf- 

fade, fortjenar det icke desto mindre att anmiirkas; ty expe— 

ditionen hade icke annu lidit naégon brist eller métt nagra 
ovanliga svarigheter, med undantag af motvind; sjukdoms— 
orsakerna yoro helt och ballet en foljd af befilets och man= 
skapets eget forhallande. f 

Efter en langsam och stormig resa under tre manaders 

tid omkring Cap Horn, bortryckte skérbjugg ytterligare 43 
man under April ménad, och dubbelt sé manga under Maj 
4744. De som blefvo vid lif, férlorade modet och blefyo 
mera nedslagne din ndgonsin, »och denna allminna nedslagna 
»sinnesstimning ékade sjukdomens hirjningar, sf att dédlig— 

Combe’s Fysiolog?. 21 
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»heten steg till en fruktansviird grad». Dé de fingo sigte pa 

én Juan Fernandez, den 9 Juni, yoro 200 déde och s4 manga 

sjuke att Léjtnanten endast hade tvé Qvartermistare och sex 

Fockmastmin som kunde anses duglige att tjenstgéra pa mel— 
lan—vakten, och om icke officers—uppassarne o. fl. derjemte 
hade bitradt, sa skulle de aldrig varit i stand att uppn4 én, — 
i ett sadant tillstind bade en beséttning af 400 man _ blifvit 
forsatt, efter en resa pa ndgra fa manader! 

Jag har redan omtalat att det anbringades Jufthal emel- 

lan daicken, och att folket var mycket modfaldt. Berattelsen 
namner vidare, att Chefens strifvan nu forndmligast gick ut 
pa att fa de sjuke forda i land, emedan de dogo sé mycket 
ombord; sjukdomen férvirrades tyifvelsutan ganska betyd— 
ligt genom den stank och orenlighet hvaruti de lago, »ty man 
»hade endast fa som kunde undvaras for att uppassa de sjuke, 

»och vistandet emellan dicken blef derigenom alldeles odrag— 
»ligt». Officerarne ledo minst, emedan de hade bittre mat 
och bittre bostider. Inom ett drs férlopp voro de tolfhun— 
drade som utgjorde escaderns manskap da den afseglade fran 
England, hopsmilte till 555 man! 

Den ungefir samtidigt afgiende Spanska escaderns éde 

var nistan ainnu férskrackligare. Esperanza, med 50 kano- 

ner, férlorade 392 man af 450, och pa de andra fartygen 

var forhallandet nistan detsamma. Det ar visserligen sant att 

de under farden omkring Cap Horn hade det hardaste vader 

och miaste lida den stérsta brist, och att deras bedréfliga Gde 

till en del mAaste tillskrifvas dessa orsaker; men da vi betrakta 

forballandet med sednare tiders sjéfolk under lika besvarliga 

omstiindigheter, tvingar sig den angenima Ofvertygelsen pa 

oss, att en dédlighet sidan som denna, alldeles icke ar att be— 

trakta sisom en viilgérande Forsyns skickelse, utan att beva— 

randet af var helsa, i den biista afsigt af Skaparen, till en stor 

del ar dfverlemnadt at oss sjelfva. De nyare miarkvardiga ex— 

peditionerna under Parry, Franklin och i synnerhet Ross, 

hvilken med helt f4 hjelpkillor tillbragte mer dn fyra ar i de 

ddsliga trakterna omkring Nordpolen, nistan utan forlust af 
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naigot menniskolif, dro betydelsefulla exempel for hvar och en 
som pa nigot sitt intresserar sig for menniskosligtets vidare 
utveckling. 

Man kan dock saga att klimat och omstindigheter 
voro olika fér dessa bada expeditioner; och i vissa afseen~ 
den fr vil ocks& denna invindving grundad; men Cook's an~ 
dra resa omkring jorden ar 4772 liknar i sé manga hianse- 
enden Anson’s, att ingen gerna kan hafva nagot att invanda 
emot en jemforelse emellan dessa bada. De utvalde skep- 

pen voro vid defta tillfille Resolution, med 4412 man, och 
Adventure, med 84 mans besittning. Upplyst genom sin ti- 
digare erfarenhet, sparade Cook ingen méda att forse sig sa 
fullstiindigt som méjligt, och att medtaga forrader af sidana 
klader och fédoimnen som han visste vara tjenliga till att 
skydda helsan bland sina underlydande. Hit hérde mjélk, 
surkal, soppkakor, socker och hvete. Han tillsag afven att 

manskapet sa litet som méjligt blottstalldes for fuktighet, och 
att de ombytte klider si snart de blefvo vata, samt att de 

héllo sin kropp, sina kojer, kojklader och gangklader rena och 
torra. Samma uppmirksamhet anvindes afven pa att halla 
skeppet rent och torrt emellan dacken; en eller tya ginger i 

veckan rensades luften genom eldning; och nagon gang upp— 
taindes afven eld i den nedersta delen af fartyget, hvilket myc— 
ket bidrog att halla luften ren inom hela skeppet. Denna si- 
sta omstandighet fortjenar den hégsta uppmirksamhet, eme— 
dan det mycket Jatt af den minsta anledning utvecklar sig en 

obehaglig, rutten stank langst ned i fartyget, hvilken knappast 
kan férstéras annat an medelst eld. Friskt vatten, grénsaker 
och farsk proviant anskaffades s4 ofta tillfallet medgaf, och det 
var Kapten Cook's vana att genom sitt exempel och sin myn— 
dighet tvinga folket att begagna sig deraf. Vi vilja nu se re— 
sultaterna af dessa atgiirder. 

De bada skeppen afseglade den 43:de Juli 4772. Fram— 
emot slutet af Augusti, di de kommo lingre emot séder, 
»nedstértade regnet, icke i droppar utan i strémmar; och da 
»vinden derjemte var ostadig och hard, maste manskapet sA 
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»mycket vistas pa diick, att endast helt 4 af dem undsluppo 
»att blifva alldeles genomydta;» men ehuru regnet ar mycket 

farligt for helsan i de varma klimaterna, visade rensningen af 

luften emellan dicken, i férening med de 6friga forsigtighets— 
mitten, en sd énsklig verkan, att man endast hade en enda 
man pa sjuklistan vid fartygets ankomst till Goda Hopps—ud— 
den — da deremot Centurion, sisom vi forut namat, efter en 

likartad resa kom till Brasilien med 80 sjuke, af hyilka 28 
snart dogo. Om vi ga vidare i var jemférelse, s4 blir mot— 
satsen dnnu mera skarp. 

Den 22:dra November seglade Cook fran Cap. Den 
28:de uppkom en valdsam storm med hagel och regn, hyaraf 
de flesta lefvyande djur ombord dogo; derjemte kom en hastig 
omyexling i viderleken, fran varmt och mildt till utomor- 
dentligt kallt och ratt, hvaraf manskapet led mycket. Den 
10:de December patriffade de isfalt, och allt ifran denna tid 

ainda till midten af Mars manad ar 1773 fortfor utan uppe— 
hall deras sékande efter land, under kéld, médor och faror, 

hyarom de som bo pa land endast kunna géra sig ett mycket 
ofullstindigt begrepp; och slutligen den 26:te Mars anlande 
de och kastade ankar i Dusky Bay vid Nya Zeeland, efter att 
hafva varit till sjés 424 dagar, och under denna tid seglat 
3,660 sjomil. »Efter denna lénga resa», siger D:r Kippis, ur 
hvars lefvernesbeskrifning om Cook dessa berittelser iro hem— 
tade, »under en hég sydlig latitud, skulle man vantat sig att 

»manga af Cook’s folk hade lidit af skérbjugg; men detta var 

»icke hindelsen. S& nyttiga voro verkuingarna af den yal 
»valda provianten och i synnerhet af luftens ofta fornyade 

»rening inom fartyget, samt de Ofriga forsigtighetsmatten, att 

»det blott var en enda man ombord som kunde sigas vara 

ystarkt angripen af denna sjukdom, och afven hos denne lag 

yorsaken férnaimligast i oordentligt lefnadssitt och andra for— 

yutgingna sjukdomar». 
Kan man vil tiinka sig négot som mera tydligt bevisar 

nyttan af att ransaka och atlyda sundhetens lagar, an dessa 

lysande resultater, jemforda med hvad som intrifiade pa Cen— 
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turion? Pa Resolution sig man munter verksamhet, renlig— 

het, torr, ren luft, passande beklidnad och sund fda fora 

manskapet oskadadt igenom médor och faror af alla slag, hvil— 

ka pa Centurion, der dessa forsigtighetsmatt forsummades, 
bortryckte hundradetals menniskor. Likasom for att satta 

verksamheten af de nimnde anstalterna utom allt tvifvel och 

hifva hvarje inkast som kunde hemtas derifran att helsotill— 

sténdet pa Centurion ifrén férsta bérjan tillafventyrs hade 

varit siimre, befanns det att Adventure i Juli 4r 1773 hade 

manga sjuke, si att tjugu af dess biista folk voro otjenstbara 
genom skérbjugg, hvaremot Resolution, med en langt stérre 
besittning, endast hade tre sjuke, och deribland endast en af 
skérbjugg. Orsaken till denna olikhet i helsotillstandet pa de 
bada fartygen lag tydligen deruti, att besiittningen pa Adven— 
ture endast waite fatt litet eller intet vegetabiliska fododmnen, 
under det att fartygen lago vid Drottning Charlottas sund, da 
deremot Cook, som var ombord pa Resolution, nogare tillsag 
och héll hand 6fver denna del af provianteringen pa hans fartyg. 

Genom denna beundransvirda omsorg och outtrottliga 
vaksamhet af Cook och hans officerare gjorde Resolution en 
resa pa ¢re dr och atta dagar, genom alla luftstreck och kli- 
mater emellan 52° nordlig, och 74° sydlig bredd, utan att 
genom sjukdom férlora mer an en enda man af 442, och pa 
hans sista resa iakttog han aifven samma forsigtighetsmatt och 
anvinde samma medel, och det med den verkan, att hans far~ 

tyg hemkom efter fyra ars franvaro, utan att hafva férlorat 
ndgon enda man genom sjukdom! Lord Nelson skall hafva 
haft samma lycka, och en gang yarit tre ar pa station i West- 
indien utan att under denna Janga tid hafva forlorat nagon 
enda man genom sjukdom *), 

Lika rlyokigg hafva cheferna for vara sednare expeditio— 
ner till de nordligare Polarlanderna varit. Fury och Heela 
voro en géng under icke mindre in 27 manader helt och 
hallet dfverlemnade at sig sjelfva, innan skérbjugg bérjade visa 

*) Sir George Ballingall’s Lect. on Milit. Surgery, sid. 75. 
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sig, och efter 28/3 minad hemkommo bada fartygen (i Sep- 

tember 4823) med forlust af icke mer fn fem man, — ett 
resultat som fér hundra dr sedan knappast skulle yarit méj- 
ligt; och som till och med nu for tiden ar ett bevis pa ve- 
derbérande officerares duglighet och humanitet, hvilket for— 

tjenar att ihagkommas. 

I sanning voro ocksa de anstalter som pi dessa expe 
ditioner gjordes for att bibehalla manskapets helsa, de mest 
andamilsenliga man gerna kan tiinka sig; och om utrymmet 
medgaf, sd kunde jag nistan belysa hvar och en af de har of- 
yan framstillda reglorna, med fran dessa resor hemtade exem— 
pel, hvilka praktiskt bevisa dessas nytta. Man iakttog har icke 
allenast sundhetsreglorna med afseende pa huden, musklerna, 

benen, Jungorna och matsmiltningsorganerna; utan har sérj— 
des afven med icke mindre omsorg fér nerysystemets — for 
hela organismen sa hégst vigtiga — helsa, genom att halla 
folket i en fortfarande liflig verksamhet medelst omvexling af 

arbete och férlustelser; och det hela var sa fortraflligt berak— 
nadt, att det bestindigt underhélls en verksamhets— och mun— 
terhets—anda, som var utomordentligt nyttig for helsan, och 
som utan tyifvel mycket bidrog till framkallande af den enig— 
het och inbérdes simja och vilvilja, som framtradde sa tydligt 
midt under all brist och alla faror. 

Om vi fran dessa lysande exempel vanda oss till den 

utomordentliga sjukligheten i Milbank—straffanstalten under 

fren 1823—41824, finna vi endast ringa anledning till att 

lyckénska oss 6fver de verkningar dem vi i vara civila stif— 

telser sport af upplysta begrepp med afseende pa helsans 

bevarande. Under naimnde tidrymd yoro envisa underlifs— 

sjukdomar och andra térande sjukdomsformer sé allmanna 

inom stiftelsen, att endast fa af fangarne undgingo dem, och 

detta féranledde slutligen Parlamentet alt begiira en under— 

sékning rérande orsakerna hirtill. Meningarne voro yal, sa— 

som yanligt, mycket olika bland dem som verkstillde denna 

undersékning, emedan de mera yoro ett uttryck af hvars och 

ens omedelbara Gfyertygelse, an af en string, regelbundet ge— 
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nomférd undersdkning; men det blef likval tillréckligt 4da— 

galagdt att flere betydliga felsteg voro begdngna. For det 

férsta hade man med oerhérda kostnader uppfort byggnaden 

pa ett lagt, fuktigt stille som snarare lig under iin éfver flo— 

dens hégsta vattenhdjd, hyaraf fljden var att den omgifyande 
luften icke kunde hallas tillbdrligt ren och torr, och att den- 
samma om nitterna ofta blef tung och fuktig, likasom i alla 
laga trakter som hafva en flod och kéarrtrakt i granskapet. 
Utom denna kraftigt och bestindigt verkande orsak till sjuk— 
lighet, fanns der 4nnu en annan, nemligen en mycket knapp 
och klen kost, och for det tredje verkan af en bestiindigt ned— 
slagen sinnesstiimning, som berodde dels pa inneyanarues stall— 

ning sdsom fangar, dels af deras brist pa rérelse, i forening 

med det enformiga arbetet och den klena fodan. Under dylika 

omstindigheter var det visserligen icke att undra pa_ att hel- 

sotillstandet blef klent och att slutligen skérbjugg och under~ 
lifssjakdomar anstallde si betydliga firédelser. 

Att sjukligheten till en stor del maste tillskrifvas en 
samverkan af dessa orsaker, torde bist inses deraf, att den helt 

och hallet skonade uppsyningspersonalen och omkring 30 af 
de fangar som tjenstgjorde i kéket eller med andra handrack— 

nings—géromal, och som derfére mindre dn de 6friga voro 
blottstallde for det skadliga inflytandet; detta visade sig ocksa 
da yistelseorten féraindrades; ty nastan alla de sjuke, 655 till 

antalet, tillfrisknade ganska hastigt sedan de blifvit flyttade 
till Woolwich och Regents Park, och der erbéllo battre foda. 
Vid narmare unders6kning fann man vidare att denna sjuk— 
lighet icke pa en gang bérjat 4r 4823, utan att underlifs— 
sjukdomar hade varit utomordentligt allmiinna alltifran an- 
staltens 6ppnande ar 1846, och sedan fortfarit att vara det, 

ehuru i mindre grad, tills de nu slutligen togo s& starkt 6f- 
verhand ; hyaraf inses att orsakerna till sjukdomarne icke ha— 
stigt uppkommil, utan vidhiingt inréttningen allt ifrin dess 
stiftelse, och blott fatt en tillvixt derigenom att man nigra 
manader forut afknappat fangarnes kost, afvensom ock genom 
den osunda vaderleken. 
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D:r Latham anfér ett slaende exempel pa hyilket stort 

inflytande sinnesslamningen utéfvar pa fangars helsa. Bland 

de qvinnor som skickades ombord pa ett af blockskeppen vid 

Woolwich, frigdfvos flere tid efter annan med anledning af de— 

ras goda uppforande, och pd den sednare tiden hade dessa 
trigifningar blifvit mycket talrika, sdsom ett slags ersdttning 
for den forlust af helsan for hvilken fangarna yoro blottstallda. 
Men da alla nastan bade lika ansprak, »smickrade sig hyar och 
yen med den férhoppning att hon nista ging skulle forsattas 
»i frihet. Hvar ging som nagon blef fri, follo derfére alla de 
ndfriga, som kinde sig bittert svilna, i fortviflan och blefyo 
»sjuka. Det var icke blott nervésa och hysteriska kradmpor 

»som dervid framtradde, utan flere yerkligen allvarsamma 
»sjukdomsformer, sddana som de férr lidit af, och som for— 

»drade den kraftigaste lakare—bebandling» *). 
Vid vara straéfvanden att for framtiden inskrinka men— 

niskoslagtets sjuklighet, ir det uppmuntrande att kasta en 
blick pa det som man redan sett vara utrattadt i detta afse— 

ende, Om desamma personer som kringseglade jorden med 
Cook, eller trotsade nordpolens yinter med oss och Parry, 
under samma antal ar yarit blottstallde for de verkningar och 

ombyten som det vanliga lifvet i hemmet medforde, utan att 

i deras forhallanden styras och ledas af en staindigt verkande, 

menniskoilskande och 6fverligsen ande, sa ir det intet tvifvel 

att ju sjukdom och déd skulle hafva anstillt langt stérre barj— 

ningar bland dem, an nu yar hindelsen midt under lekamlig 

hrist och lidanden som lingt dfverstego hvad som efter all 

sannolikhet skulle hafva traffat dem hir hemma. Detta bevi— 

sar tydligt huru hégst nédvandigt det ir att det menskliga 

samfundet genomtriinges af den upplysning hvilken bar visat 

s& vilgdrande verkningar i deras hand som yarit nog lyckliga 

att aga dem. Da det saledes ar bevisadt att menniskans helsa 

och lycka verkligen befordras genom dkad uppmirksamhet 

*) Aecount of the Disease lately prevalent at the General 

Penitentyary, by Dsr Latham, sid, 192. 
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pa de lagar som styra de organiska funktionerna, sa kan val 

intet vara‘nyttigare, iin att bibringa hvar och en férnuftig 

menniska sé mycken kunskap, até han kan géra for sin egen 

helsa och kroppsutveckling detsamma som styrelsen nu gor 

for dem hvars tjenst hon behdfver. 
Med dessa upplysningens lyckliga och glidjande verk~ 

uingar for dgat, kan det icke sakna sin nytta att harmed sam— 

manstilla ett exempel pa okunnighetens skadliga foljder under 
omstiindigheter, da bittre kunskap otvifvelaktigt skulle hafva 
riddat menniskolif och afvirjt lidanden: D:r James Johnson 
siiger *), da han talar om kroppsrérelser och de skadliga folj- 
derna af 6fverdrift i detta afseende: »jag vill i detta afseende 
ylemna ett lérorikt exempel. Man anmiirkte under det sista 
»kriget att febrar, blodging och skiérbjugg under den férsta 
»perioden anstallde svaéra hirjningar, hvaremot dessa sjukdo- 
»mar under midten och emot slutet niistan forsvunno; och 

yatt lunginflammationer med deras alltfor vanliga féljd lung— 

»sot, derefter blefvo langt mera allminna och harjande. Dessa 

»fakta lago Sppna for alla, men blott fa gissade orsakerna 
»dertill. Den rimligaste férklaringen ar féljande: allt efter 
ysom kriget varade lingre, blef disciplinen mer och mer full— 
»komlig. Alla evolutioner utfordes med en hastighet och 
ynoggranhet sa att de nistan tycktes ske medelst trolldom. 
»Det hela var icke allenast anlaggdt pa att till det yttersta 
yutyeckla kraften och vigheten, utan folket drefs till den mest 
yoerhérda kraftanstringning, s& att hvarje muskelfiber inom 
»kroppen var i den haftigaste spinning under hyar och en 

»manéver som féretogs under ‘seglingen eller i en traffning. 
»Sdlunda dref man det derhiin att de stérsta kanoner fligo 

»fram och tillbaka néstan med samma hastighet som en mu- 
»sk6t. De tyngsta ankaren lyftades och upphissades med en 
»forvanande hastighet, under det att man ofta sag folket ligga 
vomkring pa dacket nistan andelésa och alldeles utmattade 

vefter dessa 6lvermenskliga anstrangningar». 

_ *) On the Influence of the Atmosphere on the Health and 
Functions of the human Frame ete,, 2:d Edition, sid. £93. 
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»Men alt refya och besla segel var annu varre. Har 

»lika som vid hyarje annan manéyer, yar det en stindig kamp 

ymed tiden. I det é6gonblick befallning gafs »»till vaders»», 
yniistan flég folket upp i vanterna med en sddan hastighet, 
yalt andedragten, da de kommo upp till rérna, var naérmare 
»30 in 45 andedrag i minuten. I detta flimtande fillst4nd 
»béjde de sig 6fver rarna och gjorde de ytterligaste anstrang~ 
»ningar med muskelkraften vid att uppdraga seglen och fast~ 
»géra dem med reftagen, under det bréstet trycktes emot det 
»harda tradet. Men hyad blef féljden? Luftcellerna brusto 
»ofta, hvarigenom hosta och blodspottning intraffade. Lun— 

»gorna blefvo nu mycket mottagliga for intryck af atmosferi— 
»ska féraindringar, och genom det bestindiga inflytandet af 
»nattluft, regn och omildt vader af hvarje slag, utvecklade sig 
»smaningom den langa serien af lungsjukdomar, som sedan 
»bortryckte vart folk hundradetals — till icke ringa forvaning 
»fér officerarne, hvilka icke kunde begripa hvarifrén denna 
»nya och 6delaiggande fiende var kommen». 

»Men det yar icke allenast lungorna som hiarvid ledo. 
»Det organ som utgér medelpunkten for blodets omlopp, bjer— 

»tat, bar en del af bérdan, och det utvecklade sig en skara af 

»besynnerliga och pa annat satt oférklarliga symptomer, hvilka 
»gjorde likarne alldeles villradiga, da de sallan follo pa tan— 

»ken om ett fel i hjertat. Dessa sjukdomar forsimrades annu 
»mera genom den nedslagna sinnesstémning, som var en foljd 

»yaf det langa vistandet ombord — och skiljsmassan fran hem 
»och vanner». a 

Jag behéfver knappast har fasta uppmarksamheten pa, 
att dessa olyckliga resultater kunde hafva undvikits, om offi— 
cerarne haft ett, dfven blott ytligt begrepp om lagarne for 
andedrigten och muskelverksamheten. Efter att hafva genom— 
gatt foregiende kapitel torde lisaren sjelf kunna déma och 
afgéra om orsaken till denna f6rstéring verkligen var syar att 

gissa. Det jr i sanning oméjligt att lisa dylika berattelser 

med eftertanke, utan att komma till den slutsats, att allman 

kinnedom om menniskokroppens beskaffenhet borde fordras 



554 

af hvar och en som vill foretaga sig att leda eller befalla 6fver 
sina medmenniskor, Da det nédvindigt maste ofverlemnas sa 
mycket till hans personliga godtycke, sa ar ett godt forstand 
understédt af kunskaper den enda sikerhet man kan hafva 
emot missbruk. En éfversigt af lagarne for den djuriska eko- 
nomien skulle ofta vara af den stérsta nytta, icke allenast for 

ungdomens uppfostrare och fdrestindarne fir offentliga insti- 
tuter, utan afven fér oflicerarne vid arméen och flottan. 

Afven utan att tala om andra férdelar, sd skulle derigenom 
dppnas dem i hvarje land och hvarje klimat, ett vidt falt till 
studier och iakttagelser, som maste blifva i hég grad under— 
hallande och lirorika. 

Det var en tid pa modet att prisa de fattiga och arbe— 
tande klassernas enkla féda och stringa lefnadssitt sisom 
sirdeles tjenligt for helsan, i jemférelse med de férsvagande 
verkningarna af de rikes yppighet och bekymmer. Erfaren— 
heten visar olyckligtvis ett alldeles motsatt forhallande, i det 
den med mathematisk sikerhet bevisar att det 6fverdrifna ar— 
betet och de forsakelser som de fattige sa allmint maste ut- 
hiarda, orsakar en betydligt stérre dédlighet bland dem, isyn— 
nerhet under svara tider, én bland de mera valmaende klas— 

serna i sambiillet, Sasom bevis for detta pastiende kan hair 
anforas en ftabell som nyligen dr meddelad af D:r Casper i 
Berlin, och som visar vilstandets inflytande pa dédligheten. 
Han tager fran registret 6fver dédsfallen i Almanach de Go- 
tha, 4000 namn pa personer hérande till Furstliga bus, och 

ur de officiella listorna 6fver befolkningen i Berlin, 1000 
andra namn, valde bland s&dana personer som Atnjutit under— 
hall af fattigvarden och hyvilkas dédsfall noggrant voro anteck— 
nade. Af 1000 rike och lika manga fattige fann han sAlunda 
vara 1 lifvet 

Rike. Fattige. 

vid en alder af 5 dr 945. 655. 

y 10» 938. 598. 
» 15» 944. 584. 

» 20 » 886. 666. 



Kike. Fattige. 

vid en alder af 25 4r 882, 554, 

» 30 » 796. 527. 

» 30 » 758. 486. 

» 40 » 693. 446, 

» 4d » 624. 596. 

» 50 » 3557. 538. 

» 55 » 464, 283. 

» 60 » 398. 226. 

» 65» 3548. 172. 

» 70 » 233. 4117. 

» 73°" 459: 65. 

yt ABO SVG of.” 

» 85 » 29: 9. 

» 90 » Od: 4. 

» 95 » 4: “S. 

» 100 » 0. 0. 

Bérjan af denna tabell ar nagot felaktig; men afven om 
man frandrager ett ganska betydligt antal sisom beroende pa 
misstag, aterstar likval tillréckligt for att bevisa att utsigterna 
till ett langt lif dro betydligt gynsammare for de rike, an for 
de fattige. Detta adagaliigges afven deraf, att officerare bade 
till sjés och lands nastan alltid lida mindre én manskapet, sa 
vil af fraimmande klimater som af krigets anstraéngningar och - 
eliinden. Harmed 6f{verensstimmer ocksi det forhallande, att 

dédligheten i Frankrike, enligt de sednast anstallde undersék— 
ningarne, har visat sig vara nara dubbelt sé stor bland de 
fattigare klasserna, som bland personer af bittre vilkor, lika- 
som ock lefnadsaldern i medeltal ir 42 dr hégre 1 de mera 
valmaende departementerna, én i de fattigare. Enligt Der 
Granville’s tabeller-6fverlefva endast 542 barn af 1000 bland 
de fattige i London, det andra aret; och i Paris ar dédlighe— 

ten i de qvarter som bebos af de arbetande klasserna néistan 
dubbelt sé stor som i de mera vilmdende delarne af staden. 
Verkningarna af klen féda och bekliidnad samt en ogynnsam 
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staillning i andligt afseende, visa sig sirdeles bfverraskande 

hos soldatbarn, af hyilka — enligt Marshall — endast helt 

fa uppnd mogen Alder; hyaremot de flesta af dem dé under 

barndomen, férderfvade till sjil och kropp *). 4 

Om, sisom det synes vara hiindelsen, ett likartadt miss— 

forhallande jiger rum med afseende pi didligheten inom de 

olika samhiillsklasserna i Storbrittanien, si maste detta gifva 

oss anledning till nagra betraktelser 6fver hégst vigtiga foremal, 

hyaribland férst och frimst kan riknas den enkla fragan: om 

man kan anse den stiillning i hvilken de s. k. liigre eller arbe— 

tande klasserna i samhiillet befinna sig, och i hvilken de bort— 

ryckas sa manga Ar tidigare ain de fr hvilka de arbeta — om, 

siger jag, man kan anse den siirdeles helsosam och 6fverens— 

stimmande med naturen? Man ser afven haruti ett nytt sla— 

ende bevis for hvad jag férut sagt, att klen helsa oftare ar en 
féljd af orsaker som inverka sméningom och omarkligt, an af 

plotsligt verkande omstandigheter. 
Man har ofta med tidien haftighet stridt om, , huruvida 

det langvariga och oafbrutna arbete som erfordras i fabriker— 
na, hufyudsakligen i bomullsverkstiderna, verkligen hade ett 
si forderfligt inflytande pA helsan, som nagra pastodo. Det 
skulle bir yarit latt att fa sikra fakta att halla sig till, Om 
de som pastode att arbetstiden icke var for lang, hvarken for 
barn eller for fullvyaxta, kunde.hafva beyisat att lefnadsaldern 

i medeltal bland arbetarne var lika hig som bland de klasser 
som syntes mera gynnade af édet, skulle det med detsamma 
hafva yvarit slut pa striden; hyaremot ett motsatt resultat 
maste beyisa att arbetssystemet var skadligt i samma f6rhal—- 
lande som dédligheten bland arbetarne 6fversteg dédligheten 
bland deras mera yalmaende landsmiin. Intet bevis kan vara 
mera afgorande, och da Styrelsen nu iiger medel att skaffa sig 
noggranna uppgifter, ar det sirdeles dnskligt att denna punkt 

ma blifva fullkomligt afgjord. I de tya forsta berattelserna 
fran General—Registratorn, finnes uppgjord en jemférelse 

*) Marshall, on Enlisting ete., sid. 16, 
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emellan dédligheten i stads— och landt-distrikterna, hvilken 
utfaller mycket gynnsam fér de sednare; men dA intet ar gjordt 
for att skilja mellan dédligheten bland manufaktur~arbetarne 
och de fattige i allminhet, saknar man finnu fakta som med 
sikerhet kunna afgéra denna friga. De Franska berdttelserna 
ingd deremot mera i enskildheter, och lemna ett obestridligt 
vittnesbérd derom, att héjden af menniskans lefnadsdlder af— 
tager, allt som manufakturer inforas och utbredas. Jag 6n- 
skade gerna att kunna meddela lisaren nagra af dessa, men 
da detta icke liter sig géra, maste jag ftnéja mig med att 
hinvisa till Vidlérme’s fértraffliga verk om manufaktur—be- 
folkningens fysiska och moraliska vilkor i Frankrike, hvyilket 

innehaller en mangd fértraffliga upplysningar med afseende 
pa denna fraga. 

Allt hvad som kraftigt bidrager till att fasta uppmark- 
samheten pa de omstindigheter som hafva inflytande pa hel- 
sotillstandet, bade i det offentliga och enskilda lifyet, kan 
medf6ra mycken nytta i detta afseende. Fran denna synpunkt 

betraktad, maste koleran inom Storbrittanien snarare anses 

sasom ett markvirdigt exempel pa, huruledes en allgod Fér- 
syn leder det onda till ett godt och férvandlar en skenbar 
olycka till en verklig valsignelse, an som ett himmelens straff. 
Det ar visserligen sant att manga menniskor omkommit och 
andra lidit stora forluster genom densamma, men jag fragar, 
om yal nagot mindre kraftigt medel an fruktan for koleran 
kunde hafva tvingat alla klasser i samhiaillet till att sluta sig 
tillsammans med si mycken ifver och eftertryck for att upp— 
tiicka och afligsna allt som kunde gira de fattiges och arbe— 
tandes stiallning skadlig for helsan. I den tid da faran stod 
for dérren, borjade man icke allenast inse vigten af renlighet, 
frisk luft, varm och god beklidnad, samt sunda fodoaimnen, 
— och detta erkandes da afven af dem pa hyilka eljest nasten 
intet formadde géra nagot intryck, — utan derjemte vackte 

afven de nyttiga féljderna af dessa strafvanden, uppmarksam— 

het och intresse for dessa amnen hos sjelfva de arbetande 

klasserna, och hiraf har uppkommit mycket godt, som nu 
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fortfar att biira frukt, sedan den ursprungliga orsaken linge~ 

sedan dir forgiiten. Att koleran yar sa betydligt mindre hir- 
jande inom de mera vilmdende klasserna, bevisar redan huru 
mycket menniskan formar genom férnuftigt bruk af nyttiga 
kunskaper, till motande af de faror for hvilka hennes helsa ar 
blottstalld, hura mycket hennes lekamliga val beror pa hennes 
eget uppforande och yttre stillning, och huru jemforelsevis 
litet det ir som beror af omstindigheter, dem vi icke i mer 
eller mindre grad kunna leda eller inverka pa. Ja, det ar val 
knappast nagon som med uppmiarksamhet féljt detta amne, 
som drager i betiinkande att intyga, att koleran skulle hafva 
slukat langt flera offer, om man icke fore och under epidemien 

hade yidtagit sd andamalsenliga matt och steg for de fattige, 
nemligen genom att inritta offentliga matinrattningar, sérja 
for anskaffande af varma klader, bostadernas hyitlimning, ren— 
lighet och luftvexling. 

Visserligen gifyes det manga menniskor som hafva arft 
en sa klen kropp, att de aéfven med den stérsta omsorg knap— 
past aro i stand att firvarfva en draglig helsa, och annu flera 
aro de, hvilkas helsa lider af de skadliga inverkningar som 
deras sysselsittningar medfora. Afven taga manga skada 
genom foérandringar i temperaturen och vaderleken samt 
andra anledningar dem vi aldrig férma att helt och hallet 
skydda oss emot; men alla dessa tillsammans iro blott fa i 
jemférelse med de manga hvilkas helsa undergriifves af orsa- 
ker, som kunde aflagsnas eller géras oskadliga, och som de en— 
dast blottstilla sig for genom sin egen okunnighet och likgil— 
tighet, eller af brist pa lifvets nédvindigaste behof och be= 
qvamligheter. 

Man vill tilléfventyrs siga att jag glémmer vanans makt 
att géra stillningar, forhdllanden och orsaker, som i bérjan 
voro farliga, jemforelsevis oskadliga. Det iar visserligen sant 
att menniskokroppen besitter formigan att inom vissa griinsor 
lampa sig efter frdndringar i dess omgifningar, men lika visst 
dr det ock att plotsliga och utomordentliga fériindringar ofta 
undergrafva helsan eller utslicka lifvet innan organismen jin- 
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nu hunnit sitta sig i forsvarstillstand, och att denna formaga 

att limpa sig efter omstindigheterna, tfyen dé man ger dev 

den mojligaste vidstrackta utstriickning, endast lemnar en ringa 

trygghet mot sjukdoms—orsaker. 
Da Gfvergingen sker plotsligt, sisom d4 man passerar 

frin ett tempereradt till ett tropiskt klimat, eller d4 vaderle— 
ken, ifran att hafya varit sardeles vacker, hastigt 6fvergar till 

mycket ostadig, tviflar ingen pa att den medfor en skadlig in— 
flytelse. Men da den sker smaningom, sdsom yid éfvergingen 
fran vinter till sommar, ar faran for helsan icke s4 stor, eme— 

dan organismen da far tid pa sig att limpa sig efter de nya 
forhallanderna. I olika klimater och under olika arstider aro 
olika organers yerksamhet 6fvervigande, och det erfordras 
nagon tid for att de nédyandiga foraindringarne skola férsigga 
utan att jemnyigten 1 blodomloppet rubbas. I yarma lander 
ir till exempel hudens verksamhet betydligt dfyervagande i 
jemférelse med njurarnas; i de kalla Janderna ar deremot f6r— 
hallandet motsatt. Om det nu sker en hastig forflyttning fran 
ett varmt eller kallt klimat till ett motsatt, utan tillbérlig 
forberedelse, sa kan den hastighet hvarmed blodstrémmen le— 
des fran kroppsytan till de inre organerna, eller tyertom, latt 
blifva farlig, ehuru samma férflyttning, om den férsiggatt sma— 
ningom, race skulle hafya haft nagra skadliga foljder. 

Vid smaningom skeende atrere nenn frin en for belsan 
gynnsam stallning, till en nagot vats gynnsam, maste de 

deraf beroende Peaceenn pa organismen likaledes framtrada 
gradvis och smaningom. Man mirker da kanske icke ome- 
delbart ndgon rubbning eller forlust af helsan, och sager att 
kroppen laémpat sig efter omstindigheterna; men i sjelfya yer- 
ket lider helsan deraf och lifyet forkortas i férhallande till 
graden af det skadliga inflytandet och organismens tillstand 
vid den tid da det pa densamma inyerkade. Nagra enskilda 

personer, som hafva en sardeles stark konstitution, kunna till- 

ifventyrs andock lefva linge, men 6fver hufvud taget blir hel— 

san pa detta sitt bestimdt si smaningom simre och lifvet 

firkortadt, — och di man salunda tror, alt foljderna ute 
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blifva, ar detta mera skenbart in verkligt, och den sanningen 

star fast, att, under i 6frigt lika omstindigheter, den basta 

helsa och den stérsta kraft alliid dr att pdrakna for dem som 

lefva mest i dfverensstimmelse med de organiska lagarne. 

Det ir derfére en alldeles falsk logik att resonnera pa det 

siittet, att vi lugnt kunna finna oss i en viss begriinsad por— 

tion af det skadliga, under den foreyindning att konstitutio— 

nen kan yinja sig dervid; vi borde tvertom uppstilla féljande 

alldeles motsatta slutsats: om organismen besitter denna for— 

maga att limpa sig efter de yttre omstindigheterna, blir det 

i dubbelt matt var skyldighet att alltid sdka sdrja for att dessa 

ma yara sé goda och vilgérande som méjligt; den formaga 

som férut afvinde féljderna af det skadliga inflytandet, skall 

da med samma kraft bidraga till att bestandigt mer och mer 

férbittva konstitutionen. Fran hvilken sida vi sdledes an se 
saken, blir det alltid ett foremal af stérsta vigt for oss, att 

soka géra oss bekanta med och stilla oss till efterrattelse alla 

de lagar som styra de olika funktionerna inom mennisko— 

‘kroppen. 
Om det icke 6fverskred griinsorna och planen for detta 

arbete, skulle det vara en Jatt sak att genom manga exempel 
bevisa att de nu vanliga bruken, med hufvudsakligt afseende 
pd ungdomens behandling, dro langt ifrdn att vara i ratt har— 
moni med de organiska lagarne, afvensom ock huru mycket i 
detta afseende dnnu skulle kunna utrattas genom utbredande 
af nytliga kunskaper. Sdlunda var det for nagra fa ar sedan 
ett allmint bruk att heldre yalja halfvaxta gossar an fullvadxt 
folk vid arméens rekrytering, emedan man trodde att dessa, 

lattare an aldre personer, skulle kunna danas till goda solda— 

ter, emedan icke nagot bestaimdt lefnadssitt eller ndgra inro— 
tade vanor annu hade vunnit fasthet. Manga officerare hysa 
annu samma mening, och den genom lagarne bestiimda Alder 
som erfordras for att kunna blifya antagen till krigstjenst, ar 
ainnu aderton 4r, ehuru den af de flesta regeringar pa fasta 
landet blifvit bestimd till tjugu ar. 

Combe’s Fystolog:. 22 



338 

Frain fysiologisk synpunkt betraktadt, lAter detta tidiga 
antagande af unga rekryter alldeles icke forsvara sig; och er- 
farenheten bekraftar dfven detta resultat. Jag stéder mig af- 
ven i detta afseende pa Marshall's forut naimnde arbete, byari 
han pa det mest éfvertygande sitt bevisar, att man icke kan 
gora sig ndgon siker rikning p4 en rekryt innan han dr fullt 
utydxt, och att manga skenbart kraftiga och starka unga man 
bortryckas af bréstinflammationer och andra hetsiga sjukdo- 
mar, innan de uppna fullmogen Alder och innan de dannu yarit 
utsatte for ovanliga forsakelser eller anstrangningar. Han an— 
for sdsom auktoritet en Fransman, Coche, som likaledes omta— 
dar att de rekryter som antagas emellan adertonde och tju- 
gonde aret, afven i fredstid och da de icke hafva négra sairde- 
les betydliga anstriingningar att uthirda, likval tillbringa tv, 
tre eller fyra ar af deras tjenstetid (atta dr) inom sjukbusen. 
Detsamma bekraftade sig ock inom den Engelska arméen i 
Spanien. Sir James Mac Gregor anfér sisom -exempel, ett af 
regementerna, som fran den 9 Augusti 1844 till den 12 Maj 
1842 forlorade 246 man. Af dessa voro 169 rekryter som 

hade ankommit den sista Juni, hvaremot endast 77 yoro 

gamla soldater. Hela denna afdelning af rekryter bestod af 
555 man, sa att saledes ungefér halften dog under de forsta 
elfva manaderna. Deremot utgjorde antalet af gamla soldater 
4,143, och af dessa dogo under samma tid endast 77! Sir 
James iir sa 6fvertygad om icke fullvaixta individers oduglig- 
het till krigstjenst, att han pastdér, aft 500 man som hafya 
tjent i fem ar, géra mera nytta in 1000 nyss antagna re- 
kryter, och detta icke allenast med anledning af de aldres 
stérre erfarenhet och éfning, utan emedan deras kropp der— 
jemte kommit till full mognad och utveckling. — Under vin- 
tren 4805 marscherade en Fransk armée fran kusten i gran- 
skapet af Boulogne, omkring 400 mil for att stéta till stora 
arméen, fre slaget vid Austerlitz, nistan utan att under va— 

gen qvarlemna nagon enda sjuk i hospitalerna. Alla dessa 
soldater hade tjenat i tva 4r och voro 6fver 22 ar gamla. 
Under sommaren 4809 marscherade de i Norra Tyskland 



339 

kantonerade trupper till Wien; men innan de anlinde till 
bestimmelseorten, hade de med sjuke uppfyllt alla hospitaler— 
na som ligo vid vigen. Af de insjuknade voro nistan half— 
ten under 20 ar. — DA Napoleon efter slaget vid Leipzig 
anstringde sig for att rekrytera sin armée, sade han: »Jag be- 
»hifver 500,000 man; men jag maste bafva fullvaxt folk; 

»pojkar tjena blott till att fylla hospitalerna och vagarna». 
Lika férvinda begrepp med afseende pd de organiska 

lagarne, gjorde att man en gang féredrog halfvaxta ynglingar 
till tjenstgéring i Ostindien, emedan man inbillade sig att de- 
ras kroppar, som annu icke voro fullt utvecklade och yunnit 
full fasthet, lattare an fullvaxta personers, skulle kunna lampa 
sig efter klimatet; — ungefir som om man ville draga den 
slutsats, att sjukdomsorsakerna skulle hafva mindre inflytande 
pa en svag menniska, just emedan han dr svag, iin pa en som 
redan kommit till fulla krafter. Ehuru orimlig denna slut- 

ledning nu férefaller oss, var den likval icke dess mindre un- 
der flere ar allmant herrskande, och saknar icke annu ofér— 

trutne férsvarare. Sir George Ballingall var den forste som 
allvarligt héjde sin rést emot detta missbruk, d& han 4844 
hemkom fran Indien. Huru klara hans bevis in voro, fick 

man forst i December 41849 se nagra verkningar deraf; da 
forbjéds det nemligen att antaga ndgra rekryter till tjenstgd- 
ring i de tropiska landerna, innan de fyllt 20 ar. Annu ar 
1826 voro nastan femton procent af de Kongliga trupperna 
i Bengalen under denna alder. Marshall anfér flera fakta som 
stadfasta min mening. Sdlunda var dédligheten inom ett re~ 
gemente som 1824 till 4825 tjenstgjorde i Birma, si betyd— 
lig att 4 af 2’ eller 58 procent dogo af det unga manskap 
som var utkommenderadt, under det att endast 4 af 6, eller 
17 procent dogo bland de frivilliga, hvilka alla voro betydligt 
aldre till dren. Ar 1825 var mortalitetsférhallandet 4 af 3'/s, 
eller 30'/ procent bland de yngre och blott 4 af 46, eller 
omkring 6 procent bland de ildre. 
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SEXTONDE KAPITLET. 

Om matsmiltningen och dess organer. 

Ofverallt i naturens rike ar yerksamhet nédvandigt f6r— 
enad med foérlust af materia. Afven den obetydligaste féran- 
dring 1 liflésa kroppars émsesidiga stillning kan icke aga rum 
utan en viss substans—férlust, och det ar en sirdeles vigtig 
uppgift 1 mekaniken, att kunna uppfinna de bista medel for 
att géra denna férlust sd obetydlig som mdjligt; men att helt 
och hallet forebygga den, 6fvergir mensklig férmfga. Huro 
noga an delarne passa tillsammans, huru hardt och fast an 
det amne ma vara, hvaraf de aro arbetade, och huru jemnt an 

rorelsen ma ske, blir substans—forlusten likval under tidens 

lopp nagon gang mirkbar, och reparation eller fornyelse néd- 
vandig till underhallande af verksamheten. Icke ens en Jatt 
vindfligt kan ga fram 6fyer jordytan utan att verka en viss 
forindring i de kroppar med hvilka den kommer i beréring, 
och en regndroppe kan icke nedfalla pa en sten, utan att bort- 
taga nagot af dess substans. Det jemnaste och med den stér— 
sta noggranhet forfardigade hjul, som framrullar pa en jemn 
och polerad jernbana, forlorar delar af sin massa vid hyarje 
omvridning, och blir smaningom alldeles utnétt. Man ser af- 
ven verkan af denna naturlag pa S:t Peters brons—staty i Rom, 
hvars storta ir betydligt nétt, endast genom de troendes for— 
nyade kyssar under loppet af flere sekler. 

Hyad de Uflésa kropparne angar, ar.denna fortarande 
verkan af rérelsen ganska tydlig, och ddrager sig var upp— 
mirksamhet hos alla de féremal som omgifva oss, sa att det 
icke faller ndgon in att neka denna lags allmangiltighet. Men 
da trid och buskar réra sig i vinden, eller menniskor och djur 
réra sig och tumla om eller arbeta ar efter dr, utan att de- 

ras kraft egentligen tyckes minskas, kunde man vid en ytlig 

blick niastan frestas att tro att de efvande kropparne harifran 

gjorde ett undantag. Men om man narmare undersdker sa— 

ken, si finner man att det hos de lefyande kropparne icke 

allenast ager rum en oupphérlig substans—forlust, utan att 
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detta afven sker med en hastighet, som adr oindligt mycket 

storre iin den som ager rum hos de Hiflésa kropparne. Inom 
vixtriket afsiitter siledes hvarje blad under hvyart och ett 
dgonblick nagot af sina vitskor, och frukt och fré bildas hos 
plantan, endast for att snart ater lésryckas derifran; och pa 
detta siitt sker hir en substans—forlust som ar mangfaldigt 
stérre an den som under en lika lang tid ager rum sedan tri- 

det ir nedhugget och dess lifsverksamhet sdledes afstannad. 
Detta giiller afvenledes fir djurriket. Sa lange Jifvet finnes 

qvar, forsiggar en bestindig och ymnig afséndring fran hu- 
den, lungorna, tarmarne och njurarne, -och ingen rérelse kan 
foretagas utan att blodets hastighet, dtminstone i ndgon del 
af kroppen, blir 6kad och afséndringarne féljaktligen ymni- 
gare. Salunda forlorar kroppen ofta under en stark rérelse 
flere uns af sina vitskor pa nadgra fa minuler, genom hudut— 
dunstning, hvaremot substans—férlusten efter lifvets upphé— 
rande, inskranker sig till den som blir en foljd af den allmanna 
kemiska upplésningen och sénderdelningen. 

Denna Jag giiller saledes sa till vida, att rérelse och 
verksamhet alltid betinga substans-férlust, bade hos lefvande 
och Uiflésa kroppar; men om yi ga innu nagot lingre i var 
betraktelse, finna vi likvaél en ganska betydlig skiljaktighet 
emellan dem i afseende pa denna substans—forlust. Inom den 
liflésa verlden ar nemligen det afndtta och franskiljda for all- 
tid forloradt. Pistongen i en angmachin ager ingen inre kraft, 
hvarigenom den kan ersitta de partiklar som ga férlorade da 
den dr i verksamhet, och den mAste fdljaktligen en gang i 
tiden antingen kasseras sdsom obrukbar, eller omskapas af 
arbetarens hand. De defvande kropparne deremot, s4 val in— 
om vadxt— som djur-riket, besitta den egendomliga formaga, 
att sjelfva kunna ersiatta sin forlust och 6ka sin egen massa. 
Besittningen af denna formaga ar tydligen ett nédvandigt vil— 
kor for deras existens. Om till exempel solrosen, som vid 
varm vaderlek afger omkring 50 uns vitska fran solens upp— 
ging till dess nedgang, icke sjelf yore i stand att ersiitta den— 
na betydliga férlust, s4 skulle den férvissna och skrumpna 
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inom ndgra fa timmar, hvilket yerkligen intraffar, dA den upp~ 
ryckes med roten; och likaledes om menniskan, hyars kropp 
hvarje dag forlorar omkring 8 till 6 skAlpund af sin massa 
genom de naturliga uttémningarne, icke agde formagan att 
ersitta denna férlust, sa skulle kroppen aftyna och Jifsyerk— 

_ samheten slutligen upphéra. Detta ser man ocks4 verkligen 
ofta intraffa vid skeppsbrott eller andra likartade olyckshin— 
delser, da det dr omdjligt att fa nagra niringsmedel, och d4 
kroppen derfére smaningom utmirglas och aftynar samt slut— 
ligen dér. Man har exempel att denna aftyning g4tt ainda 
derhan, att kroppen forlorat trefjerdedelar af sin yigt innan 
déden intraffat. 

Sa val plantor som djur iiga sfledes denna formaga att 
genom en inre kraft ersatta de forlorade delarne; men om vi 
nairmare undersdka det saétt hvarpd denna ersattning eller fér— 

-nyelse forsiggar, visar sig en betydlig skillnad emellan dessa 
bada naturriken. Denna bestar forst och friamst deruti, att 

djuren aga rérelse—formaga, hvilken vaxterna kunna sagas 
sakna. Plantan vaxer, blomstrar och dér, bunden yid den 

jordflick der man har satt den, och huruledes an forhallan— 
derna kunna férdndra sig omkring den, maste den qyarsta 
och underkasta sig deras inflytande. Om den saknar fuk— 
tighet, viirma och ljus, kan den icke ga bort for att soka for— 
skaffa sig dem, utan maste vissna och dé om man icke drager 
férsorg om anskaffande af dessa nédvandiga vilkor for dess lif. 
Om den jord i hyilken den vixer, utbytes mot en som ar fe— 
tare iin dess natur krifver, sd har den dock intet val; den 

miste skjuta upp i omogen och sjuklig yppighet, utan att sjelf 
kunna géra négot motstand. Den miste under hyarje arstid 

och hvarje timma pa dagen qvarsta pé samma stille och be— 

stiindigt vara bunden vid den jordflick fran hvilken den dra— 
ger sin niring; och da den sdlunda utan afbrott ar i beréring 

med sitt niringsiimne, behéfver den i allminhet intet forrad 

att fora med sig, utan mottager hvarje égonblick omedelbart 

fran jorden allt hvad den behéfver till sitt vidmakthallande 

och sin tillvaxt. 
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Annorlunda dir det med djuren; de aro icke allenast i 

stind att réra sig frin ett stille till ett annat, utan de iro 

iifven tvungna att begagna denna formaga, da de ofta mdste 

gi lang vig for att séka sig foda. Om sdledes deras narande 

karl, likasom plantornas rétter, stode i omedelbar férbindelse 

med de yttre féremalen, skulle de vid hvarje rérelse sénder- 
slitas, och djuret antingen utsittas for att dé af hunger, eller 
afsta fran den hégre verksamhet, hvartill naturen bestamt det. 
Det var saledes nédyiindigt att djuret skulle kunna rora sig 

fran ett stille till ett annat, och likvaél underhalla forbindelse 

med sitt niringsimne, och denna uppgift ar af Skaparen list 

pa ett lika enkelt som intressant sitt. Djuret fick nemligen 

ett gémstille, eller en mage, der naringsmedlen kuona upp- 

tagas och smaningom tillredas i Ofverensstimmelse med be- 
hofvet. Det for sdledes med sig sin foda, och de sma kiirlen 

uppsuga niringsimnet fran den inre ytan af magen och tar— 
marna, likasom yixterna uppsuga sin niaring fran den jord i 
hvilken de viixa. Besittningen af detta gémstille for fédo- 
amnena, eller magen, ar saledes att anse som ett eget kinne- 
miirke for djurens organism, i motsats till vaxternas; detta 

organ saknas siledes icke ens hos de lagsta djurklasserna, 
hvilka eljest i andra afseenden hafva sa stor likhet med vix~ 

terna, att de till och med kallas Zoophyter eller plantdjur *), 
Da djuret och menniskan icke sisom vyixterna sta i en 

bestandig forbindelse med deras naringsimne, blef det néd- 
vandigt att genom en sirskild anstalé paminna dem att i tid 

*) Harvid maste likval anmiarkas, att vaxterna icke hemta 
sin naring endast genom rotterna, utan alt ndgra till och med 
ill stérsta delen hemta densamma genom de delar som iiro 
ofvan jorden. A andra sidan finnes det djur som aro bundna 
pa sin plats, till exempel polyperna, hvilka dro fastade vid 
klipporna, under det att hvarje enkel polyparm endast har en 
relatiy rérlighet. Hvad som emellertid hiir utgir skillnaden, 
ar formdgan hos den lilla enkla polypen att godtyckligt réra 
sig, hvilken fOrmaga vaxten saknar, — och sAlunda hafva fér- 
fattarens betraktelser Gfver vaxternas och djurens niiringssitt 
i det hela sin riktighet. D, 0, 
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sika sig foda och underritta dem om det passande matt som 
de borde intaga. Hiartill tjenar hvad yi kalla matlust, hvilket 
begrepp innefattar bade hunger och toérst. Om menniskan 
icke agde en sidan uppmuntran att séka sig foda, hyarmed 
iifven ar forenad en behaglig kinsla under tillfredsstallandet 
af detta behof, skulle hon besténdigt vara blottstalld for att 
af likgiltighet eller tankléshet, eller emedan andra sysslor togo 
hennes uppmirksamhet i ansprak, glémma eller forsumma en 
akt, som da skulle vara en besvarlig pligt i stillet for en njut— 
ning, — hvilket skulle kunna hafva de farligaste féljder. - 
Men som det nu ar inrdltadt, bér denna uppfordran till att 
intaga fasta eller flytande fodoimnen, — hvilken 4r olika i 
forballande till individets olika lefnadssitt och de omstindig— 
heter, hvarunder det fér dgonblicket befinner sig — alltid 
under friskt tillstand (och ett sidant forutsittes har) vara 
tillracklig for att underratta henne om, vid hyad tid och i hyad 
mingd kroppen behéfver denna {6rnyelse af naringsimnen. 

Det skulle vara orimligt att spilla ord pa att séka for— 
klara hvad hunger och térst egentligen iro. Hvar och en har 
kant dem, och den som icke hade det, kunde lika litet géra 

sig négon forestallning derom, som om hvad som ar surt el— 
ler sétt, om han aldrig smakat ndgra séta eller sura amnen. 

Man har till nigon del tvistat om hvar dessa kinslor hafvya 
sitt site; vanligen antager man: att hunger kommer ifran ma— 
gen, och térst fran bakre delen af munnen samt 6fre delen af 
svalget, och detta ar sa till vida riktigt, som ett visst tillstand 
i magen och syalget bidraga att frambringa dem. Men i sjelfva 
verket hafva de, likasom alla andra kanslor som genom sin— 
nena komma till vart medvetande, sitt site i hjernan, dit in— 
trycket af detta magens tillstand féres genom nerverna. I 
detta afseende har saledes matlusten mycken likhet med sy— 
nen, hirseln och kiénseln, och man har icke mera syarighet 

att forklara den ena iin den andra. Salunda maste, for att 

égat skall kunna uppfatta en firg, vissa ljusstralar traffa syn— 
nerven, men det egentliga fornimmandet af firgen férsiggar i 
hjernan, dit intrycket éfverfdres, Likaledes uppkommer hun— 
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ger genom ett eget tillstand af magens nerver, men sjelfva 

kinslan deraf framtrader i hjernan, dit intrycket 6fverfores. 

PA samma siitt som 6gat sdledes i friskt tillstand icke ser né— 
gon fiirg, utom da ett fargadt forem4l verkligen framstiiller 
sig for detsamma, kinner man icke beller nagon hunger, utom 
d& magen genom brist pa niringsmedel kommer i ett tillstand 
hvarigenom nerverna pa ett eget siitt stimuleras, och férbin— 
delsen medelst nerverna, emellan magen och hjernan, ar fri 
och obehindrad. Deremot intriffar det stundom vid sjukdo— 
mar i bjernan och nerverna, att égat ser firger, éfven da inga 

silunda fiargade foremal framstilla sig for detsamma; och all— 
deles pa samma siitt finnes det sjukdomar, hvilka hos menni- 
skan medféra en kansla af hunger, ehuru kroppen icke i sjelf— 
va verket har behof af nagon féda, och da saledes dess till- 
fredsstillande endast kan medféra skada, — s. k. atsjuka. 

Om niagon skulle férmena att riktigheten af denna for— 
klaring erfordrar ytterligare bekriftelse, sa kan han finna den 
i de af Brachet i Lyon anstillde forsik *), hvilka sitta’saken 
utom allt tvifvel. Han lit en hund svilta i 24 timmar, och 

afskar efter denna tid de nerver hvarigenom hjernan mottar 
intryck af magens tillstand. Han lade derefter ett stycke kott 

i hundens granskap, men denne, som ett dgonblick férut var 
mycket begirlig efter mat, gick nu och lade sig helt lugnt, 

likasom om han aldrig hade kint négon hunger. Da man lade 
k6ttet tatt intill hans mun, bérjade han att ata, men da han 
icke hade nagon kiinsla af magens tillstind, antingen den var 
full eller tom, fortfor han att ata till dess magen och mat~ 

strupen blefvo utomordentligt utspinda. Det var tydligt att 
den angenéma smaken, men ingen verklig matlust eller kansla 
af behof formadde djuret att fortsitta med att ita. Nagot 
harmed likartadt intriffar ock d& hjernan dofvas genom nar— 
kotiska dmnen, sisom opium. Om man ger en hund nagra 
gran opium, vander han sig med likgiltighet ifran sin mat. 

*) Brachet, Recherches experimentales sur les Fonctions de 
Systéme nerveux ganglionaire, chap. TIL. 
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Derfire ar det ocksd ett allmint bruk bland Turkarne att 
anviinda opium fér att fortaga och défva kénslan af hunger, 
di de sakna fédoaimnen och icke aro i stand att erhAlla sédana. 

Pa samma forbindelse medelst nervyerna emellan magen 
och hjernan beror ocksa till en stor del det inflytande som 
haftiga sinnesrérelser och trigen psychisk sysselséttning ut- 
dfva pa matlusten. En frisk och stark man kan siledes sitta 
sig till bords med den basta matlust; men innan han bérjar 
sin maltid erhaller han ett bref, som innehdller en sorglig un— 
derriattelse, och han vainder sig nu med Jeda frin den mat 

som han égonblicket forut var beredd att njuta med god smak. 
Detta kan endast forklaras pa det satt, att det nya baftiga in— 
trycket pa hjernan 6fvervaldigar och utplanar kanslan af ma— 
gens tillstand, och sdlunda fértager matlusten. Hiaruti, lika— 
som i flera andra afseenden, ager en ganska mirkvardig ana— 
Jogi rum mellan matlusten och de yttre sinnena. Da en men— 
niska ar ritt fordjupad i tankar eller studier, fornimmer hon 

icke hvad som féregar omkring henne. En klocka kan sla, 
eller en frammande inkomma i rummet, utan att hon marker 

det minsta; likasa air det ock med matlusten: hon kanner 

under detta tillstand icke kroppens behof. Saledes intraffade 
det en gang att Newton trodde att han hade atit, emedan han 
sag nagra ben af en kyckling ligga bredvid sig. 

Man har gjort manga forsék att forklara hvad det ar for 
ett eget tillstind hos magen som, genom att medelst nerverna 
inverka pa hjernan, ger anledning till kanslan af hunger; 
men dessa hafva icke utfallit sirdeles vail; och vi kunna om 

denna sak knappt siga annat, an att det ager rum en sddan 
sympati emellan magens tillstand och kroppens behof, att hun— 
gern kinnes desto starkare, ju mera organismen har behof af 
att upptaga ny materia, hvaremot den dr syagare, da det icke 
ar mycket som behéfver ersattas. 

Nir sdledes en menniska bérjar tillfriskna efter en het— 
sig feber, ar hon nistan bestindigt hungrig, emedan alla krop— 
pens organer, genom sjukdomen forsyagade och utmarglade, 

nu behdfva nya krafter. Blaine anmiirker: »hunger och térst 
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»kunna vi icke forklara oss pA apnat sitt, in genom att be- 

»trakta dem som egenskaper hos magen, i féljd hvaraf den 

ysympatiserar med organismens behof; och deraf kommer sig 

yatt mat och dryck stiirka redan innan magen dnnu hunnit 

ysmiilta dem» *). Deraf beror ock den matthet man yanligen 

kainner da magen nagon tid varit tom. 
Samma forhallande mellan matlusten och organismens 

tillstand visar sig ocks& med afseende pa verkan af kropps— 
rérelser. Om vi lattjas en bestamd tid hvarje dag, eller at—- 
minstone icke aro i s4 kraftig rérelse, att cirkulationen der— 

igenom blir paskyndad och utdunstningen fran huden och 
lungorna dkad, s& kiinna vi knappast vart tillstand deraf for— 
iindradt; men deremot kinna vi en sirdeles behaglig latthet 

och liflighet, hvarmed gerna féljer en stark matlust, efter en 
stark motion hyarvid blodet kommit att strémma friare ge— 
nom adrorna, och huden kommit i en jemn svettning. Da 
matlusten saledes ir bestiimd att underriatta oss nar och 1 
hyad mon kroppen ar i behof af naring, sa ar det naturligt 
att den bér vara starkast, d4 tillyaxten och forbrukningen af 
naringsimnen dro pa sin héjd, och svagast under motsatta for— 
ballanden. Under ungdomen, medan kroppen 4nnu vaxer och 
tillika ar i mycken rérelse, och det sdledes erfordras ymnig 

och stark naring fdr att ersatta de forlorade delarne, och gif- 
va amne till deras yidare utveckling, ar matlusten yanligen 
starkare an under nagon annan alder; och harmed foljer ocksa 

en jemforelsevis kraftig och hastig matsmiltning, hvarforutan 

den starkare matlusten snarare skulle medféra skada iin gagn. 

Under den fullmogna Aldern, d4 kroppens tillvaxt till det me- 
sta redan har upphort, och i synnerhet da forhallanderna till— 
lika medféra ett stillasittande lefnadssitt, behéfver kroppen 

icke langre samma mingd niring; matlusten blir di mindre 

stark, och matsmiltningen férlorar nagot af den allt for 6f- 
verdrifna kraft som utmirker densamma under de tidigare 

__ *) Blaine’s Outlines of the Veterinary Art, third edition, 
sid. 273, 
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ungdomsaren. Flere émnen som kanske dé litt smiltes, ligga 
nu tungt i magen och smiiltas icke utan stor svarighet. Men 
om man fortfar att vid mogna 4r fora ett mycket fysiskt yerk—- 
samt och arbetsamt lif, s4 komma ocks4 matlusten och mat— 
smaltningskraften yanligen att sta i forhdllande dertill, och 
kroppen tal och behéfver under dessa férhdllanden mera pi— 
ring, an da kroppsrérelse saknas. 

Det ar af sirdeles stor vigt att anmarka detta férbal- 
lande emellan kroppens behof och matlusten, samt. mellan 
denna sednare, och matsmiiltningen; ty man ser hiraf, att 
matlusten i naturligt tillstand sikrast kan angifva nar och 
huru mycket vi bora fortéra. Val ar det sannt att den under 
sjukdoms-tillfalligheter och det civiliserade lifvets mangfaldigt 
sjelfskapade behofver ofta icke ar att fullt lita p&, och att vi 
icke alltid blindt bore félja hvarje &trd som liknar en frisk 
matlust; men haraf bére vi likval icke draga den slutsats, att 
denna kinsla i allmanhet vill vilseleda oss, utan endast att yi 

bére lara oss att atskilja dess verkliga fordringar fran de fal— 
ska, innan vi félje dem, 

Manga dietetiska fel hafva sitt ursprung fran likgiltighet 
for detta forhallande mellan naringsmedlens mangd och krop— 
pens verkliga behof. Det ar saledes icke sallsynt att menni— 
skor som, medan de yixte och alltid voro i rérelse, hade en 

mycket stark matlust och fértrafilig matsmaltning, sedermera 
nir de icke lingre vixa och, icke dro sa mycket i rérelse, 

fortfara att endast af yana dita lika mycket som férr, da likval 
kroppen behéfde langt mindre, och derigenom lagga grund 
till svara och langvariga matsmaltnings—sjukdomar. Detsam— 
ma intriiffar icke sillan ifyven med sddana menniskor som, 

medan de icke aro tyungna att féretaga sig nagot, sky hvarje 
andlig eller Jekamlig anstringning, och tillbringa sitt lif i en 

overksamhet som aldrig kan vara nyttig for helsan; kroppen 

behéfver under dessa omstindigheter endast obetydlig naring, 

och matlusten dr foljaktligen endast helt svag; hvarfore konst— 

lade retmedel d& maste anvindas fér att dka den. Dervid 

upptages sdledes léngt mera iin kroppen beb6fyer tll sin na- 
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ring, och féljden blir en forsvagad matsmiiltning, hvilken man 

da sdker att upphjelpa, icke genom ett foriindradt lefnadssitt, 

utan genom nya retmedel, Det ar siledes icke nigon blott 

nyck, da likarne stindigt anbefalla rérelse och verksamhet 

sisom de bista medel att befordra matlust och matsmialt- 

ning. Detta ar nemligen det enda hiilsosamma och naturliga 

siitt, hvarpA de forut i kroppen upptagna dmnena hastigt nog 

kunna afligsnas pa sina skiljda vagar; och nar detta icke in- 

triffar, kan ingen frisk matlust iga rum. Det ir saledes bade 

orimligt och fafangt att tinka att pa en gang kunna lefva 1 

@fverfléd och overksamhet, och derjemte hafva en frisk och 

stark matlust, god matsmiiltning och godt helsotillstand i all— 

miinhet. 
Bland de arbetande klasserna i samhiillet triffa vi der— 

emot tusentals exempel pa ett alldeles motsatt forhallande, da 

strangt arbete medfér en férlust af krafter och materia som 
ar stérre tin den kroppsnaringen ir i stand att ersitta. Miss— 
férhallandet ar visserligen i allminhet icke sa betydligt att 
menniskan derigenom syalter ihjel, men verkningarne fram— 
trida icke dess mindre tillrickligt tydliga, i den minskade ela— 

'sticitet, tidigare Alderdom och kortare lifstid, som vanligen 
blir dessa menniskors lott. 

Matlusten kan vil, i likhet med andra kanslor, vanjas till 

betydliga afvikelser fran det vanliga medelf6rhallandet, hyar— 
igenom menniskan vinner den fordel att kunna lefva i olika 
klimat och under olika omstindigheter, utan att behéfva vara 
fastad yid nagot bestamdt stille eller nigon bestamd sysselsitt— 
ning; men i det civiliserade lefnadssattet hafva vi vant oss att 
begagna den pa ett otillbdrligt satt, sa att matlusten ofta 
kommer oss att dtra en stérre mangd naringsmedel, an orga— 
nismen egentligen ar i behof utaf, helst da den stimuleras ge— 
nom en kokkonst som alldeles icke star i 6fverensstimmelse 
med naturens andamal; men detta ar tydligen ett missbruk, 

och kan ingalunda gilla till bevis for att afven den naturliga 
matlusten vilsefér oss. 
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Den allminnaste killan till de villfarelser hyilka vi sh 
litt lata forleda oss att begé da yi begagna matlusten som 
var enda viagledare, ir otvifvelaktigt den, att man s4 ofta for— 
vexlar matlusten med tran att tillfredsstilla smaksinnet, och 
derfore fortfar att ata langt efter sedan kroppens behof redan 
ir fullt tillfredsstilldt. Det gar dé likasom med hunden, hyil— 
ken, sisom yi nyss nimnde, fortfor att ata till dess magen och 
matstrupen voro 6fverfyllde, ehuru han alldeles icke kande 
nagon hunger. I sjelfva verket forhaller det sig pA det satt 
med den finare kokkonsten, att den kock anses for den stér~ 
sta konstnir, hvars ratter iro mest oemotstandliga for laic- 
kermunnens bortskimda gom, och framkalla en “ kénsla som 
dtminstone kan paminna honom om hyad en god och naturlig 
matlust ar fér en fértrifflig och afundsvird sak. 

Det ar icke heller sallsynt att verklig skada yallas der— 
igenom att man icke inser att matlusten, likasom alla andra 

-kanslor, under sjukdomstillfallen kan blifva oordentlig, s4 att 
den alldeles icke motsvarar kroppens verkliga behof. Salunda 
intraffar det offa nog, att da man befinner sig illamaende, man 

erfar rysningar och klagar 6fver kyla, ehuru thermometern 
visar att hudens virme i sjelfva: verket snarare ar Ofyer &n 
under den vaturliga medeltemperaturen. Alldeles pa samma 
sitt medféra vissa sjukdomar i nerysystemet en hunger och 
glupskhet, som tvingar den sjuke att ata, ehuru han i sjelfya 
verket icke ir i behof deraf och alldeles icke, eller endast med 

stor svarighet kan smiilta hvad han fortar. A andra sidan in— 
triffar det ocks4 stundom att en menniska under en sjukdom 
icke kiinner nagon matlust, ehuru kroppen verkligen ar i be— 
hof af niring, och matsmiltningskraften ar oférsvagad. Es- 
quirole omtalar flere sadane hindelser, och jag har sjelf varit 
vittne till ndgra dylika. Understundom ir ocksi matlusten 
oordentlig med afseende pa qvaliteten, och den sjuke kan 
kiinna tra efter de orimligaste och vamjeligaste amnen, sa 

som jord, kalk, triédkol, aska m. m. 
Matlusten kan stundom ocksa i qvantitatiyt afseende 

stiga till en oerhérd grad, och den sjuke slukar da omattliga 
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massor af mat, som da icke heller kunna blifva fullstindigt 

smiilte. S&lunda fortirde en Fransk fange i Liverpool, Char- 

les Domery, pa en dag fyra marker ko-jufver och tio marker 

ritt oxkétt, tva marker talgljus, och fem buteljer porter, och 
ehuru han tillika fick tio personers rationer, sade han sig én— 
da icke vara mitt. Baron Percy omtalar en man, som fér— 
tirde 24 marker oxkétt inom lika manga timmar, och icke 

‘tyekade att ensam sluka en middagsmaltid som var tillredd 

for femton tyska bénder. Men dylika hindelser kunna hin— 
foras till sjukdomar, och strida derfore icke emot hyad vi for— 
ut anfdrt om den friska naturliga matlusten. 

Dessa allminna betraktelser 6fver behofvet af fasta na— 
ringsimnen, giller afven for den dermed analoga kanslan af 
térst och det skulle derf6re endast blifva en omsigning att 

ing’ i naégra enskildheter rérande denna sednare kiinsla. Jag 
vill derfore endast inskrinka mig till nagra fa anmiarkningar. 

Man siger i allminhet att térsten har sitt site i bakre 
delen af munnen och svalget; men uppfattningen pa dessa 
stallen tir endast, sa att siga, ett lokalt uttryck af hela orga— 
nismens behof, och har sitt verkliga site inom nervsystemet. 

Derfore laiskas térsten endast for 6gonblicket igenom att fukta 
nimnde stillen, hvaremot inbringandet af vatskor 1 kroppen 

pa andra vagar, sisom genom ett bad eller genom att inspruta 
vatten i ddrorna eller direkte genom en Oppning i magen, ar 
tillrdcklig att slacka tiérsten, wtan att vitskan behéfver passera 
eller vidréra munnen och svalget. 

Torst, eller behofvet af flytande amnen, kinnes starkast 

da afséndringen och utdunstningen af de djuriska vitskorna 
aro i stérsta verksamhet; den ir féljaktligen starkast om 
sommaren, i varma trakter och hos menniskor som_hafva 

mycket anstringande kroppsarbete, isynnerhet di detta arbete 
fordrar vistande i het luft, sisom hindelsen ir med grofsme— 
der, glasblasare och flere andra. Likaledes orsakar betydlig 
blodférlust en haftig och niistan olidlig torst. For 6frigt ar 
torsten mycket olika i forhallande till niiringsmedlens beskaf- 
fenhet. Ar maten mycket het och stimulerande, sisom da 
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riitterna iiro starkt saltade eller kryddade, kinna yi ett starkt 
behof af att dricka. Detsamma intraffar ock dA fédosmnena 
iro mycket torra och fasta. Anledningen till térsten ar i det 
forsta fallet tydligen behofyet att utspida det allt fr mycket 
stimulerande, och derigenom férsvaga dess eljest skadliga j in- 
flytande pa organismen. P& samma siitt miste man Afven f6r— 
klara den envisa térst som forekommer hos dem som dricka 
mycket vin. De blifva icke befriade ifran den genom att 
dricka mera, utan endast igenom att upphéra att dricka. 
Langvarig térst ar, sisom bekant, langt pinsammare an lang— 
varig hunger. Miéingden af de vatskor som cirkulera inom 

kroppen, ar mycket betydlig, och da de Atskilliga afséndrin— 
garne och uttémningarne till stérsta delen just best4 af fly- 
tande amnen, sa ar det naturligt att kroppen kommer att lida 
brist 1 detta afseende, da den under en langre tid icke far 
tillfalle att ater upptaga ndgot flytande amne. Blodet blir da 
tjockare och lingt mera hetsigt in i naturliga tillstandet, och 
hirigenom uppkommer en hégst pinsam kédnsla. Huruledes 

térsten alltid uppkommer da kroppen lider brist pa flytande 
iimnen, hade man under den tid da den Asiatiska koleran 
grasserade, tillfille att se adagalagdt genom exempel i stor 
skala; genom denna sjukdom bortforas nemligen med en for— 
farlig vildsamhet de yattenaktiga delarne af blodet, hvilka aro 
kallan till alla kroppens vatskor; haraf foljer forst ett nastan 
fullsténdigt upphérande af blodomloppet och derjemte ett 
haftigt och oupphorligt behof af att dricka. Hiaraf kunna 
ocksa till en del forklaras de sirdeles lifvande verkningarne 

af att inspruta stora portioner af saltlésning i ddrorna. Val 
voro dessa verkningar sillan af mycken varaktighet, men for 
égonblicket voro de stundom sa betydliga, att de nistan lik- 
nade en ateruppvickelse fran de déda. 

Det fortjenar anmiirkas, att de flytande amnen som upp— 

tagas i magen, icke underkastas samma langsamma matsmialt— 

nings—process som de fasta imnena, utan omedelbart dfverga 

i organismen genom uppsugning, s& att den portion vi van- 

ligen dricka p& en ging, redan efter nagra minuter forsyunnit 
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ur magen. Man bor litt kunna forklara sig hvarfére man 

hastigare upplifvas och uppfriskas af dryck an af mat, da man 

pa en langre tid fSrut icke fortirt ndgot. Torsten ar likasom 

matlusten, eller kanslan af behof af fast f6da, amnad att upp- 
lysa oss nar och huru stor miingd vi bére dricka; och sd 
lange vi lefva ett helsosamt och verksamt lif och halla oss till 
de fédoiimnen som naturen sjelf beredt at oss, sé ar det ingen 
fara att dess anyisning missleder oss. Nar vi deremot blifve 
svage och sjuklige, eller bérja missbruka jista och stimule— 

rande drycker, hyilka uppyicka en térst som icke kan tillrak— 
nas naturbehofven, sa giiller icke detta langre. Har vill jag 
emellertid inskrinka mina anmiirkningar till njulningen af 
vatten och andra enkla drycker, emedan jag langre fram kom— 
mer att sirskildt tala om de Ofriga. Utan att egentligen kanna 

nagon térst, bruka manga menniskor dricka en betydlig 
mingd vatten eller 6] pa alla tider af dagen, och kanna sig 
icke ens vyilmaende da de icke kunna fa tillfalle dertill; men 

detta ar alldeles icke nagot bevis att detta drickande verk— 
ligen ar nédvandigt, lika litet som det, att man erfar en obe- 

haglig kansla af att sakna rék— eller snus—tobak, da man ar 
van dervid, kan anses sasom bevis pa att menniskan har ett 

naturligt behof att uppblanda himmelens rena luft med to-— 
baksplantans smutsiga dunster. 

Sedan yi sdlunda omtalat de naturliga behof som drif- 
ver menniskan och djuret att séka sin néring, komma vi nu 
att narmare betrakta de sitt hvarpa niringsmedlen tillredas, 
sa att de blifva skickliga att inga sdsom bestandsdelar af den 
lefvande organismen. 

Det forsta vigtiga steget till detta andaméal, dr att na— 
ringsmedlen, sedan de blifvit intagne i munnen, blandas med 
spotten och sénderkrossas, sa att de komma att bilda en lik 
formig grotaktig massa som med litthet kan nedsviiljas och, 
da den nedkommer i magen, der pdverkas af magsaften. Det 
ir denna tillredning som sker genom tuggningen, och de red 
skaper som hirvid behéfva anvandas, dro tinderna, kikarne, 

Combe’s Fysiologt, 95 
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de muskler som réra dessa, samt tungan och spottkértlarne. 
Dessa delar skola vi nu négot nirmare betrakta. 

Tanderna iro mycket olika hos olika djurarter, allt 
efter de slags niringsmedel som hvar och en af dem dro be— 
stimda att lefva af. Hos menniskan kan man bestimdt At— 
skilja tre olika grupper: 4:0 Framténderna eller skértéinder— 
na, de atta — fyra i hvardera kiken — som dro férsedde 
med en bred, flat yta och en skarp rand, och sitta langst 
fram sa val 1 6fre som nedre kiken; dessa iro narmast be— 

stimde till att skira eller afbita fasta amnen; 2:0) hérntdn- 

derna eller hundtéinderna, — kallas ock égontinderna — 
iro de runda, skarpt tillspetsade tinder som sitta nast intill 
de yttre framtiénderna, en pa hvardera sidan, sd i 6fre som 

nedre kiken, eller inalles fyra; de aro starka, i synnerhet hos 
de kéttatande djuren, och tjena till att fatta och sénderslita 
maten; 3:0) kindténderna eller oxeltdnderna ( qvarnidnder- 

na) iro tjugu till antalet, inberaknade de s. k. visdomstén— 
derna, och sitta langst bakat pa yttre sidan om 6gontanderna, 
och tjena till att krossa och liksom séndermala fodoaimnena- 
De frimre bland dem dro spetsigare och hafva nagon likbet 

med hérntinderna, men de bakre iro mera platta, och det ar 
egentligen blott de som fortjena namn af qvarntinder. Dessa 
iro i synnerhet utvecklade hos de grasitande djuren, hvilka 
_snarare maste séndermala fédan, an sénderslita den sasom 

rofdjuren, hyilka derfore ocksa aga starka och spetsiga hérn— 

tinder, som hos nagra utgéra de s. k. huggtinderna. Detta 
air s& tydligen uttryckt i tindernas olika former, att man ge— 
nom att betrakta ett djurs tinder, kan med sikerhet afgéra 
oem det ar kéttitande eller grisitande. Hos menniskan har 
ingendera af dem nagon bestimd 6fvervigt, utan aro de at— 
skilliga’ slagen af tander niistan lika mycket utyecklade, och 
man finner saledes derigenom uttryckt att menniskan hvarken 
ir bestimd att lefvya allenast af vaxt— eller djur-riket, utan 

har ett fritt val inom badadera. 
Huru fasta och harda tinderna in iro, maste de likyal 

betraktas som lefvande organiska kroppsdelar. Man sdnder— 
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delar dem i anatomiskt afseende, i tre delar: roten eller den 

del som nedskjuter i kakbenet; halsen eller den del som ir 

omgifven af tandkéttet, och kronan eller den fritt uppskju— 

donde delen som ar 6fverdragen med emalj. Lings igenom 

hela roten gar en helt fin Battal anda upp till iatea, dae den 

bildar en nagot stérre hala, och i denna intrada tandens 

Adror och nerver. Sisom bekant ir, behaller menniskan icke 

under hela sin lifstid samma tinder. De tinder som fram— 

komma under de férsta dren efter fédelsen, eller de sa kalla— 

de mjolktanderna, birja att framkomma da barnet ar ett par 

manader gammalt, men bortfalla sedan, och i deras stalle fram— 

trida nya, hvilka férut legat gdmde i kakbenet straxt under 

de firsta tinderna. De tinder som pa detta sétt ombytas, 

sisom det vanligen benimnes, dro tjugu, nemligen framtdén— 

derna, hérntinderna och de tva frimsta oweltanderne pa hvar— 

dera sidan; de 6friga tolf oxeltanderna ombytas icke, utan 

framkomma forst sednare; de sa kallade visdomstanderna van— 

ligen fGrst sedan menniskan nistan ar fullvaxt. Da barnet 

blir 6 till 8 dr gammalt, bérja de i kikbenet forut gomda 

tanderna att framskjuta, hvaremot mjélktaéndernas rétter ab- 

sorberas och slutligen bortfalla, hvarefter de nya Saint 

framkomma. 

Tandernas olika tillstand under olika Aldrar visa oss 
ocksa tydligen hvilka niringsiimnen naturen bestimt fér hvar 
och en af dem. Sialedes tir modersmjélken den enda niring 
som naturen behéfver under den tidigaste barndomen innan 
nagra tinder annu framkommit; och i samma forhallande som 
tinderna framtrida, kan det’ vara passande och tjenligt att 
derjemte lala barnet tillika [4 njuta ndgra andra laitta fodo— 
amnen. Genom att betrakta barnets fina kikben, svaga musk— 

ler och ofullkomliga tinder, kan man ganska litt inse att grof 
mat fnnu icke kan vara tjenlig fér detsamma, utan att den 

mat som skall kunna yara passande at barn, maste besta af 
milda, mjuka och tunna imnen. Det dr férst sedan de nya 
tinderna framkommit, som fastare och hardare fodoimnen 
blifva passande och oskadliga. 
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Tinderna iro blottstillda for sjukdomar och skador af 
flera slag, dels genom mekaniska och kemiska inverkningar, 

dels genom sadana som angripa deras organiska lif. D4 de 
till stérsta delen besta af kalkaktiga amnen (fosforsyrad och 
kolsyrad kalk), angripas de litt af starka syror; derfére ar den 
skénhet och hyithet som man bibringar tanderna genom sura 
tandpulfver eller droppar, endast bedraglig, och medfor i langd 
tindernas férstéring. En annan omstindighet som inverkar 
skadligt pa taénderna, ar afsittningen af vinsten pa dem, hyar— 
igenom tanderna icke allenast férlora sin skénhet, utan afven 
forderfyas, sa vida man icke sdéker att afligsna detta amne 
allt som det bildar sig. I detta afseende betjenar man sig af 
en tandborste med byilkes man rengér tinderna minst tva 

ginger om dagen, i synnerhet om morgnarna, da mingden af 
orenlighet i munnen vanligen ar stérst. Ett mycket fint en— 
kelt tandpulfver — sdsom af finférdeladt tradkol — kan 
derjemte vara tjenligt att anvainda, men alla kemiskt samman— 
satta och grofva tandpulfvyer aro alldeles forkastliga. Likale— 
des iir det nyttigt att skélja munnen efter hyarje maltid. 
Denna vinstens-bildning ar isynnerhet betydlig vid nagra 
sjukdomstillsténd, och framfér allt yid klen matsmiltning och 
syre—bildning i magen. Denna omstandighet har ett sa for— 
stérande inflytande pa tinderna, att vi ofta af denna anled— 

ning se dem alldeles forderfvade, afven hos helt unga personer. 

Afyen sisom organiska delar aro tainderna blottstallde 

for faror. Saledes lida de latt af hastiga temperatur—forand— 

ringar, Da tinderna dro goda varmeledare, erfara deras ner— 

ver mycket litt de ofvergangar fran virme till kéld och kold 

till virme, for hvilka de dagligen blottstallas sa val genom 

mat och dryck, som genom 6fyergang fran varm lll kall luft. 

Det ar sdledes yanligt att man dricker ett glas iskallt vin 

omedelbart efter en kokhet soppa; the ocl: kaffe njutas vanli— 

gen sd heta som méjligt, och intet af detta kan aflépa wlan 

skada. For att skydda tiinderna ar det ocksa tjenligt att da 

man fran ett varmt rum utgar i kélden, andas genom en flera 

ginger sammanyiken silkesduk eller ylleduk, — en foreskrift, 
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som vi redan férut rekommenderat sdsom sirdeles nyttig for 

lungorna. Men intet ar dock si forstérande for tinderna, sa 

val hos barn som fullvuxna, som klen matsmiiltning; ar der— 

emot denna frisk och god, sd tala vanligen tinderna ganska 

mycket. 
Emellertid ar tandernas och kikarnes verksamhet icke 

det enda som erfordras for att forbereda de fasta naéringsam— 

nena till sviljningen. Om vi taga ett stycke hard skorpa 1 

munnen och forséka att tugga den, méta vi i bérjan icke ringa 

svarighet dervid, och kinna instinktmessigt att det nastan dr 

oméjligt att svilja den utan att den fuktas under fortsatt 

tuggning, eller att man tar nagot flytande amne i munnen. 
Fér att saledes fukta och uppbléta niaringsimnena tjenar 
spotten, och denne blir saledes af stor vigt for matsmaltnin— 

gen. Den afséndras fran atskilliga kértlar i granskapet af 
munnen och kikarne, hvilka fropa det sitt belagna, att ka- 
karne icke kunna éppnas och slutas, utan att kortlarne retas 

och deras afs6ndring befordras; ju mera vi saledes tugga ma— 
ten, desto bittre blandas den med spotten och desto tjenligare 

blir den att svaljas och smiltas. Dessa apparater hvarigenom 
fodoimnena i férvag tillredas, dro for 6frigt olika hos olika 
djurklasser; salunda hafva nagra djur, hvilka dro bestiémde 

att lefva af mjuka, geléartade iimnen, sdsom hvalarne, inga 

tinder. Hos andra — sasom de kornitande foglarne — for- 
siggér fédoimnenas krossning icke i munnen utan i krafvan, 
der kornet blandas med grus — som derfére ar ett nédvain- 
digt behof for dessa djur, — och medelst hjelp af de starka 
muskler som bilda detta organ, bringas i ett likartadt tillstand 
med det som tanderna Astadkomma hos andra djur. 

Tuggnings-apparatens tillstand stir i allmanhet i for— 

hallande till de fédoimnen som djuren iro bestimda att lefva 
af. Vegetabiliska imnen iro t. ex. svarare att smalta an dja- 

riska, hyarf6re vi ocksd se att de flesta af de djur som lefva 
af farska vegetabilier, tillbringa halften af den tid de aro yakna, 
med att endast idisla maten, sedan de forut intagit ett forradd 

deraf i en af deras fyra magar. Menniskan som, enligt hvad 
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vi ofvan anmiirht, dr amnad att lefya af olikartade fodoimnen, 
star ocksd i detta hinseende si att siga midt emellan de bada 
ytterligheterna, sd att hon hyarken idislar, sésom kon, eller 
slukar sin féda hel; men hennes organer iro s& inrattade, att 
deras verksamhet kan afpassas efter nadringsmedlens beskaf— 
fenhet, och hyarje éfverdrift 4t ena eller andra sidan blir \att 
skadlig.. ; 

Da tuggningen saledes ar en vigtig omstindighet for en 
frisk matsmiltning, har naturen, likasom for att forebygga 
forsummelsen af denna akt, mycket andamalsenligt inrattat pa 
det siitt, att med densamma ir férenad en angenam kinsla, 

derigenom att munnen ar sitet f6r smaksinnet. Afsigten har— 
med dr patagligen att fiista uppmirksamhet pa de fododmnen 
som vi halla pa att fortira. Nir siledes en menniska, som icke 
pa flera timmar fortirt nagot, ater under det att hon dr sys— 
selsatt med djupa tankar eller i sinnesrérelse, si att hon all— 

deles icke tinker pa hvad hon iter, svaljer hon maten nastan 

hel och utan att den blir tillricvkligt blandad med spotten. 
Nir hon deremot, med samma behof efter mat som i férra 

fallet, tanker pa matlustens tillfredsstallande, som man sager, 
vattnas hon i munnen sa snart bon ser maten, och det ar ett 

sirdeles behag forenadt med atningen, hvarjemte afyen mat— 
smiltningen da férsiggar lattare. Ett bruk som ar mycket 
skadligt i detta afseende, ir att lisa under det man ater, hyil— 
ket ganska ofta sker vid frukosten, till hvilken, utom mat och 

dryck, vanligen adfven hér tidningar, 
Andamalet med tuggningen dr patagligen att framfor 

allt bringa fédoimnena i ett sd fint férdeladt tillstand, att 
magsaften, som ar den egentliga matsmiiltnings—vatskan, med 
liitthet kan verka pa dem. Man gar dock allt for langt da 
man vill pasta att hela denna forberedande behandling af fédo- 

iimnena skulle vara blott mekanisk, och att spotten icke skulle 

géra annan nytta an vanligt vatten; ehurw det likval ock ac 

tillrackligen bevisadt att spotten icke, sisom man 4 andra si- 

dan velat pasta, ar hufyudmedlet for matsmiiltningen. Det 

faller sig svart att tro, att naturen skulle hafva tillredt en 
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vitska af sa egen och sammansatt natur, om Hivanalige vatten 

kunnat géra samma nytta. ; 

Da fasta fodoimnen upptagas i magen utan att forut 

vara tuggade, verkar magsaften endast pa deras yta, och da 
bérjar en ren kemisk fdraindring att inuti deras massa for- 

siggi, innan matsmiiltningen hinner att upplosa dem. Detta 

air ofta, i synnerhet hos barn, orsak till smartor, qval och syra 
imagen. Magen har emellertid den férmagan att temligen 
hastigt befria sig ifran sidana amnen som icke kunna smiltas. 

Efter nigra timmars forlopp — fran en anda till tjugu, allt 
efter helsans olika tillstind —- uppkastas antingen dessa am— 
nen genom krikning, eller passera de oférandrade igenom 
tarmkanalen, der de irritera och orsaka kolik samt andra un— 

derlifs—krimpor, — Ja, hos syaga barn, mangen gang kramp— 

tillfalligheter. Haruti ligger saledes annu en apiece och 
uppmaning att langsamt och val tugga maten. 

Sedan hvarje matbit sdlunda ar tillrackligt tuggad eh 
genomdrankt med spott, ar den forberedd till att nedga 1 ma— 
gen; och detta sker medelst svddjningen. Vid bakre delen af 
munhalan finnas flere éppningar som ga i olika rigtningar; 
en gar sdledes uppat och framat in i naésan, en annan nedat 
och framat till luftstrupen, och en tredje likaledes nedat, tatt 

bakom den féregdende, ned i matstrupen. Det ar denna sista 
vag som fodoaimnena taga for att nedkomma i magen. 

For att komma ned dit, maste emellertid det som skall 

sviljas, passera forbi de andra utgangarne, och detta gjorde 
nédyandigt att atskilliga inrittningar vidtogos fér att hindra 
det att taga oratt vag. Sdlunda hindras éfvergangen till néi— 
san genom ett rérligt forhinge, gomseglet, som synes i bakre 
delen af munnen; det nedhinger vanligen fran bakre delen af 
harda gommen, som skiljer munhalan fran nashdlan; men da 
nagot skall sviljas utbreder det sig éfver bakre delen af svaljet 
och tillstinger derigenom helt och hallet vagen till’ nasan. 
Vagen ned tili luftstrupen iir skyddad medelst en broskskifva, 
struplocket, som utskjuler bakat fran tungroten och ligger 
sig fver luftrérets 6ppning dadet som skall sviiljas passerar 



560 

deréfver, samt leder det silunda ned i matstrupen. Haéruti 

understédes likvil struplocket ganska betydligt af sjelfya svalj- 

nings—musklerna. Matstrupen och dfyen luftstrupen, som 
ligger omedelbart framfér den férra, lyftas nemligen uppat 

och framat for att mita och mottaga det som skall syaljas, 
och harvid betickes luftstrupens éppning till en del af bakre 
delen af tungroten. Denna rérelse, hvarigenom Juft— och 
matstrupen lyftas i héjden, kunna vi Jatt kinna och se utan— 
pa halsen da vi svilja. Emellertid intraffar icke s4 sallan, s4— 
som t. ex. di man har mycket bradtom, att dessa éppningar 
icke tillslutas sa tidigt att icke nagot af maten gar upp i nésan, 
eller kommer in i »vrangstrupen». — Sedan maten val kom— 
mit ned i matstrupen, dr den aterstéende vagen Jattare. Mat- 
strupen ar nemligen en rund kanal som bestar af tva Jager 
muskelfibrer, — af hvilka det ena gar lings efter, och det 

andra cirkelformigt, — samt en fin slemhinna, som 6fverdrar 
dess inre yta. Da det amne som skall svaljas nedkommer i 
strupen, sammandrager sig ovilkorligen dennes 6fre del och 
skjuter det langre fram, och denna sammandragning fortgar 
sdlunda vidare, nda tills det slutligen kommit i magen. Syalj— 
ningen iir sdledes icke en sa enkel akt som den vid forsta pa- 
seende kan synas vara, och det dr ingalunda genom fodoam— 
nenas egen tyngd som ‘de 6fvergd 1 magen. Detta kan man 
se hos djur, t. ex. kor, hvilka svalja under det att de halla 
hufvudet finda ned vid marken, afvensom ock af det konst— 

stycke som icke sillan forevisas, att sta pa hufvudet och dricka. 

Sviljningen ir littare och sker hastigare di matlusten 

dir god och den klump som skall sviiljas, ar fuktig och mjuk; 

hvaremot en torr massa ar svar att fa ned; detsamma ager 

ock rum dé man skall svalja naégot som ar motbjudande. 

En af de mirkvardigaste foreteelser inom den djuriska 

ekonomien ar onekligen den, att samma niring kan utdragas 

fran niistan alla de hégst olikartade amnen som tjena till foda 

for de lefvande varelserna, Ty antingen en menniska lefver pa 

den ena eller andra slags fédan, iro dock de slutliga produc— 

terna af matsmiltningen — mjélksaften (chylus) och blodet 
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— lika till sin sammansittning; och samma forhallande ager 

iifven, enligt nyare undersékningar, rum med blodet i atskil- 

liga djur. Saledes finnes det ingen olikhet i blodets sam— 
mansiittning hos kéttatande och griisitande diggdjur, atmin— 
stone ingen som genom kemisk analys kan iakttagas. Icke 

mindre mirkviardig ar vidare den siikerhet och noggranhet 

med hvilken denna samma likartade lifsvatska — blodet — 
pad hvarje stille i kroppen afger det bestamda slag af nairing 
eller afséndring, som just dess natur erfordrar, churu olika 
de an kunna vara. Sdlunda afger blodet. bensubstans tll 
benen, tradimne till musklerna, nervmaterie till nerverna 

o. s. y., och detta ehuru blodets sammansittning 6fverallt ar 

densamma. 
Det skulle vara hégst intressant om man kunde lara 

kinna hvad medel naturen anvinder for att tillvigabringa 
denna likformiga niringssaft af sé hogst olika imnen, och for 
att dermedelst forse de olika delarne med de elementer bvyar— 
af de i synnerhet aro i behof. Det ar tvifvelaktigt om men— 
nisko—forsténdet ndgonsin skall forma att skida sé djupt in i 
lifvets verkstad, och vi vilja derfére icke forlora oss i nagra 
hypoteser deréfver, utan heldre inskrinka var uppmirksam— 

het till den del af fragan, som vi littare kunna fatta, och som 
mera omedelbart kan hafva inflytande pa var vilfard. 

Innan vi bérja att beskrifva de organer som tjena till 
redskaper for matsmiiltningen, kan det vara skiil att gifva en 
allman 6fversigt af de olika firaindringar fédoiimnena under= 
ga efter deras upptagande i magen och tills de aro assimile— 
rade eller férvandlade till organiska delar af den lefvande 
kroppen. Lisaren kan p4 detta siitt battre forsté meningen 
med de olika uttryck och benimningar som man icke kan 
undga att sedermera anvinda vid denna framstiillning. 

Sedan fédoimnena tro upptagne i magen, komma de 
der i beréring med en egenartad upplésande yatska, den si— 
kallade magsaften, hvarigenom de smaningom forvandlas till 
en mjuk, gra eller rédaktig massa som man brukar kalla chy- 
mus. Allt efter som denna chymus bildas, drifves den genom 
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magens sammandragnings—kraft in i den skallade tolftums- 
tarmen, som ulgér bérjan af tarmkanalen eller de egentligen 

s. k. tunn—tarmarne. Den blandas der med gallan, som kom— 

mer fran -lefvern, och en annan egenartad viatska, som har stor 
likhet med spotten och kommer ifran en stor kértel som lig— 
ger under och bakom magen, samt har fatt namn af mag— 
kérteln (pancreas). Under inyerkan af dessa bida vatskor, 
forsiggar nu en foriindring med chymus under det att den 
passerar ned igenom tarmkanalen, hvarigenom de narande de- 
larne bérja att afskilja sig fran den 6friga massan. Dessa nai- 

-rande delar, som bilda en mjélklik yatska, chylus, (mjolk— 

saften eller ndringssaften), upptagas nu af sugadrorna som i 
stor miingd dro utbredde 6fver den hinna som beklider tarm- 
kanalens inre yta, och kallas, efter den hvita vatska de inne- 

halla, mjoélkddror. Dessa mjélkadror samla sig smaningom i 
en stor stam, bréstgdngen, som liper upp genom bréstet och 

utgjuter sig i en stor ven som ligger under nyckelbenet. Sa— 
ledes blandas denna mjélksaft med blodstrémmen, som straxt 
derefter ingdr i hjertat; men churu den nu saledes ar blandad 
med blodet, ar den likval annu icke tjenlig att uppfylla sin 
bestimmelse — att naira kroppen. Till dess fullstandiga be— 

redning erfordras annu, att den i lungorna skall utsdttas for 

den atmosferiska luftens inverkan. Harigenom férvandlas den, 

afvensom det svarta ven—blodet, till rédt arter—blod, som 

fran lungorna gir tillbaka till hjertat, for att derifran vidare 

genom artererna férdelas éfver hela kroppen och fora naring 

till alla dess delar, sisom vi niarmare utvecklat, da vi talade 

om andedragten och blodets omlopp. é 

Allt som massan af de smilta fédoimnena kommer 

liingre ned i tarmkanalen, aflemnar den flere och flere af sina 

nirande bestandsdelar och forindrar sin natur. Den blandas 

derjemte med andra aémnen som genom afséndringen utgjutas 

i tarmkanalen, dels fér att géra tjenst under den fortsatta 

matsmiiltningen, dels fér att pa denna viig bortféras ur krop- 

pen. Hirunder forlorar den smaningom nastan alla sina na— 
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fran kroppen sdésom exkrementer. 

Om vi nu ofverga till betraktelsen af de organer hvar— 
igenom alla dessa forindringar 4stadkommas, sa traffa vi forst 
magsdcken eller magen. Den ar mycket olika inrattad hos 
olika djurklasser, i forhallande till beskaffenheten af de amnen 
som iro bestimde att utgéra deras niring. Salunda hafva vi 
redan ofvanfére omtalat dess mera sammansatta byggnad hos 
de grisitande idislande djuren, hyilkas fodoimnen erfordra en 
vidlyftigare behandling for att géras tjenliga att ingd sasom 
delar af djurkroppen, hvaremot rofdjuren, som lefva af djuri— 

ska amnen, hafya en langt enklare matsmaltnings—apparat. 
Den komparativa anatomien lemnar i detta afseende en be— 
tydlig maingd hégst intressanta upplysningar, hvilka det likval 
skulle blifva allt for vidlyftigt att hir narmare vidréra. Vi 
vilja derfoére inskrinka oss att betrakta organerna, sddana vi 
fiona dem hos menniskan, och endast i forbigdende hemta en 

och annan upplysning fran de 6friga olika djurklasserna. . 
‘Vi finna di magen, sisom vi se pa efterstéende teck— 

ning, ligga i underlifvet pa venstra sidan i omedelbar beréring 
med mellangérdet, — det stora kéttaktiga hvalf som skiljer 

underlifs—hdlan fran brést—halan och hvars frimre rand vi se 
pa teckningen (f) — sa att matstrupen nedgar genom en 6pp— 
ning pa mellangardet, och inmynnar i venstra delen af magen; 
mot hégra sidan stracker sig magen in under lefyerns nedre 
yta, som ligger titt 6fver densamma. Magens nedre och bakre 

yta ligger i beréring med den forutnimnde magkéorteln, och 
med atskilliga delar af tarmkanalen. Dess venstra del ligger 
bakom de nedre refbenen, den hégra fortgér forbi kroppens 
medellinie pa det stillet man vanligen pligar kalla maggropen 
eller bjertgropen, 

Betrakte vi magen sarskildt, sd liknar den till sin form 
sicken pa en sdckpipa, bredare i den ena, venstra jindan, som 
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a. Aorta. 

b. Hyjertat. 
ce. Lungorna. 
d. Den hinna som 
omgifver lungorna 
inom bréstet (lung- 
sicken), bvilken har 

ar uppskuren, sa 
att sjelfva lungan 
blifvit synlig. 

e. Den hinna som 
omgifver hjertat 
(hjertsicken), lika- 
ledes uppskuren. 

f. Mellangardet. 
g. Lefvern. 

h. Magen. 

t. Tarmarne. 

ligger under refbenen, an i den hégra, som stracker sig fram 
i hjertgropen. Pa venstra sidan se vi den venstra magmunnen 
(cardia), C, der matstrupen slutar; pa hégra sidan, den hégra 
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magmunnen (pylorus, portvaktaren), P, der tarmkanalen eller 

egentligen dess bérjan, tolftumstarmen, vidtager. Magens ofre 

rand mellan cardia och pylorus pligar man kalla magens lilla 

bage eller curvatur, och den nedre randen mellan samma 

punkter, den stora bagen eller curvaturen. Mijelten iar fastad 

vid den del af den stora bagen som man pa figuren ser an— 
tydd med punkter, och hvilken ifven kallas magens botten 

(fundus). 
Magens storlek ar mycket olika, allt efter som den ar 

tom eller full, men afven oberoende af detta har den langt 
ifraén samma storlek hos alla. Den dr olika hos olika djur, allt 
efter fédodimnenas beskaffenhet. Samma omstindighet har 
afven inflytande pa dess storlek hos menniskan; och man kan 
i allmainhet antaga att den ar stérre ju mindre naringsimnen 
som innehalles i fédoimnena och ju stérre saledes den massa 
ar som magen maste upptaga fér att derutur utdraga den er— 
forderliga mingden af naringsimnen. Dess storlek kan sale— 

des till en yiss grad 6kas eller minskas genom motsvarande 
forandringar. Hos nagra slukhalsar eller hos menniskor som 
lidit af sjuklig glupskhet, har man funnit magen utvidgad i en 
oerhérd grad. Detta giiller likyal icke alltid, ty man har af- 
ven hos storadtare funnit magen mindre dn vanligt, da de upp- 
tagna fododimnena. till en stor del endast gatt halfsmalta ige— 
nom den. 

Hyad magens byggnad betraffar, bestar den af tre hinnor. 
Den yttersta af dessa ir den glatta, gliinsande hinna som man 
ser dé man 6ppnar buken pa ett djur; den ar egentligen en 
fall af den stora allminna sa kallade bukhinnan, som omslu- 
ter niastan alla delarne inom underlifvet och haller hvar och 
en af dem i sitt ritta lige. 

Den andra, medlersta maghinnan bestér af muskelfibrer 
som hafva olika rigtning. Ett lager af dem léper langsefter 
fran yenstra till hogra magmunnen, och ser ut som en fort— 
sittning af de muskelfibrer som gi lings efter magstrupen; 
det andra lagret gar rundt omkring magen och bildar sa kal- 
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lade tvarfibrer; ett tredje lager som ligger under dessa, g4 niera 
snedt och mindre regelmessigt, 

Denna muskelhinna i magen har ett vigtigt andamil, 
med afseende pd matsmaltningen. Magen kan nemligen med 

hjelp af dessa olika muskelfibrer sammandraga och férminska 
sig i olika rigtningar och sdledes inriatta sin rymlighet alit 
efter den upptagna massan; genom den omyexlande samman— 
dragningen och forslappningen i muskel—fibrerna, uppkommer 
en likasom knadande rérelse som ir ganska vigtig for mat— 

_ smiltningen, derigenom att alla de upptagna fédodimnena 
dervid komma i beréring med magsaften. Denna rérelse 
sker emellertid icke oregelmessigt, utan i en bestémd ord— 
ning. Den massa som inkommer genom venstra magmunnen, 
vinder sig forst till venster, féljer langs magens stora bage 
fram emot hégra magmunnen, gar derefter tillbaka langs den 
lilla béjningen, och aterkommer dit hvarifran den utgick; der— 
efter passerar den ater likasom férra gangen langs den stora 
béjningen till héger och fortfar salunda tills den, efter att 

hafva genomgatt sina tillbérliga f6rdndringar i magen, uttra— 
der genom hégra magmunnen och ini tolftums-tarmen. Den— 

na muskelverksamhet star icke under viljans valde, utan ma— 

gens muskler héra till de ovilkorliga, dem vi ofvan omtalat. 

De sammandraga sig si snart de dertill vickas genom deras 

egen stimulus, det vill siga, d& magen upptagit fodoimnen, 

och deras verksamhet star i férhallande till fododmnenas mer 

eller mindre hetsiga natur; men sjelfva kunne vi hvarken 

gammandraga eller slappa dem; ja vi dro knappt 1 medyetan— 

de om deras tillvaro. : 

Den tredje eller innersta maghinnan, slembinnan, dr 

glatt, jemn och mjuk som sammet, af blekréd farg, och bildar 

en mingd rynkor eller fallor, hvarigenom den far en betyd- 

ligt stérre yta an de bada andra hinnorna. Vid den hégra 

magmunnen bildar den en fall, i form af en ring rundtom— 

kring, hvars bestiimmelse ir att sisom ett lock hindra magens 

innehall att fr tidigt slippa ut; detta verkar den likval icke 

genom sin egen sammandragningskraft, utan genom de mu- 
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skel-fibrer som ligga i densamma. Denna hinna ar alltid 6f- 

verdragen med tunnt, genomskinligt, klibbigt slem, som enligt 

de flesta Fysiologers mening afséndras fran sma runda kér— 

telaktiga kroppar eller sickar som ligga i densamma. Andra 

hafva trott att dessa tjenade till att afséndra magsaften, men 

det troligaste ar dock att denna afséndras omedelbart fran de 

finaste adrorna, hvaremot dessa sma kértlar endast afséndra 

slem *). 
Magen dger en stor rikedom pa ddror, af hvilka de stér— 

sta filja lings dess béjningar och derifran utbreda sig i ota— 

liga grenar till alla dess delar. De iro, likasom pa alla andra 
stillen i kroppen, mer eller mindre verksamma i forhallande 

till funktionernas liflighet pa olika tider. Pa samma sitt som 
blodet, sisom vi forut anmirkt, strémmar i 6kad miingd till 

hjernan da denna fr i liflig yerksamhet, och likasom blodom— 
loppet sker snabbare i musklerna da dessa dro i kraftig r6- 
relse, likasa tillgar. det aifven inom magen. D4 den ar tom 
och oyerksam, ar den sammandragen till en jemforelsevis 
liten massa, och dess ddror korta och ligga i bugter, hvarmed 
afven f6ljer ett langsammare blodomlopp uti dem; men sa 
snart magen fylles, komma dei ékad verksamhet, hvarvid tilli— 
ka Adrorna nagot utvidgas och blodet strémmar friare och till 
stérre mingd igenom dem, sa att slemhinnan fir en morkare 

farg och afs6ndringarna 6kas. Pa samma ging sker afven upp— 
sugningen (absorptionen) med 6kad liflighet, och det ar nastan 
otroligt med hvilken hastighet en ganska betydlig mangd vat— 
ten kan férsvinna ur magen. Man har férsdkt att lata djur 
dricka vatskor som innehallit kamfert eller andra starkt luk= 

tande aimnen, och kort derefter dédat dem, och man har d& 
tydligt kunnat uppticka fukten i blodet. De flesta vitskor 
uppsugas saledes, men underga ingen egentlig matsmiiltning. 

Magen har likaledes en stor mingd nerver. Vi hafva 
forut omtalat den nery—forbindelse, hvarigenom magens till— 

___) Eburu vi icke kunna fullkomligt dela denna Asigt, hafva 
vi har ansett oss icke bora afvika fran Originalet. S. 6, 
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stand, dess behof att upptaga fédoiimnen, och den behagliga 
kinsla som ir férenad med tillfredsstillandet af detta behof, 
komma till vart medyetande. Vidare hérer ock ett sarskildt 
nerv—inflytande till magens muskel—verksambet. Muskel— 
verksamheten i magen, likasom pé alla andra delar af krop- 
pen, férsiggdér nemligen afven under inflytande af neryer, och 
blodomloppet, afséndringen och uppsugningen forsigga icke 
heller utan genom inverkan af nerysystemet; och det kan icke 
vara nadgot tvifvel om att dessa nervers olika funktioner sté i 

forhallande till deras olika ursprung; men denna punkt dr 
dnnu langt ifrdn afgjord, och det skulle derfére fora oss allt— 
for Jangt att hair vidare underséka detta imne. 

En annan egenskap hos magen, som ocks4 maste antagas 
bero pa nerysystemet, ar dess formaga att géra skilnad pa 
aimnena allt efter deras smiiltharhet; endast osmalta men 

smaltbara amnen utgéra dess naturliga stimulus. Om osmalt— 
bara amnen inkomma i magen, frambringa de genast illa— 
maende, och ett strafvande visar sig att bortskaffa dem uppat 
eller nedat. A andra sidan behaller magen smaltbara dmnen 
anda till dess de genomgatt nédig beredning, och later dem 
forst da passera vidare. 

Men genom dessa muskiers, adrors och nervers forena— 
de verksamhet skulle annu ingen matsmaltning kunna komma 
i gang. Hirtill fordras annu ett vigtigt vilkor — som likyal 
i dfrigt forutsitter alla de 6friga — nemligen den ofta namn— 
da magsaften, den egentliga matsmiltnings—vatskan, hyars 
beskaffenhet och egenskaper isynnerhet i nyare tider blifyit 
undersékte med mycken flit och noggranhet. 

Intet kan mera frimja vaér kinnedom om matsmalt— 

nings—processen, an de tillfillen da yi omedelbart kunna se 

hvad som foregér i magen under en frisk matsmaltning. Sa—- 

dana tillfillen hafva, ehuru mycket siillan, en och annan gang 

erbjudit sig &t forskarne. Det miirkligaste fall af detta slag, 

som man kanner, var likvil det som iakttogs af Dr Beau- 

mont i Amerika, hos St. Martin, en ung, frisk och stark Ga— 

nadensare, som hade fatt ett skottsir i magen, hvilket full— 
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komligt liktes med undantag deraf, att han pa venstra sidan 
straxt under de nedersta refbenen bibehéll en bppning som 

ledde omedelbart in i magen. Hans matsmiltning var i alla af- 
seenden naturlig, likasom ock hans allminna helsotillstand. Han 

hade ganska striingt arbete, gifte sig och hade flera barn, men 

halet i magen tillsléts alldrig. Detta gaf D:r Beaumont, som un= 

der flere ar hade honom i sitt granskap, tillfalle till flere forsék 
som hafva fort till vigtiga resultater. Han sag salunda, hvad vi 
redan hafva omtalat, att magen var sammandragen och dess 
slemhinna blek, di den var tom; men sa snart han fortirde 

nagot, kom magen i rirelse och blodet tillstrémmade starkare, 
sa att den blef mera réd, och magsaften afsdndrades. 

Det ir nemligen en sak som genom dessa férsdk afgjor— 
des: aft magsaften icke bestindigt afséndras, utan endast da 
nagot nedkommer i magen, men alldeles icke da den ar tom, 
ty da innebiller den endast litet slem, blandadt med spott men 
ingen egentlig magsaft. 

Sa snart nagot infordes i magen, antingen pa den natur- 
liga vagen eller genom den yttre 6ppningen, fann D:r Beaumont, 
da han betraktade slemhinnan genom ett forstoringsglas, en ota= 
lig mangd sma ljusa punkter och sma vartor, hvarifran utsvet— 
tades en klar, farglés, nagot klibbig vatska, som samlade sig i 
droppar pa dessa vartor och derefter nedflét utefter magens 
inre yta och blandade sig med fédodmnena; denna vitska var 
latt att skilja fran det slem som vi forut omtalat, hvilket bade 
var mera klibbigt och alldeles saknade den syra som ut— 
markte magsaften. Derjemte sag han magens egna rorelse 
(den s. k. ormlika) borja. Denna afséndring af magsaft intridde, 
antingen det inbragta amnet yar smiiltbart eller ej, men upp— 
horde i sednare fallet efter en kort stund, sd snart organet 
likasom mirkte att det var ett amne som magsaften icke for— 
madde vinna nagot vilde 6fver. 

Den anmiirkningsvirdaste egenskapen hos magsaften ar 
otyifvelaktigt dess férmaga att upplésa alla de olika amnen, 
hvilka sésom f6dodmnen upptagas i magen, och forvandla 

Combe's Fysiologi. 24 
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dem till en mjuk gr6tlik massa, hyaremot den alldeles icke 
uléfyar nagot mirkligt inflytande pa oorganiska, eller lefyan— 
de kroppar. Oorganiska imnen dro nemligen alldeles otjen— 
liga till kroppens niaring, och ifven Jefyande kroppar st4 
utom magsaftens inflytande, s4 linge de dnnu dro lefyande. 
Om detta icke vore hindelsen, sd skulle ju magen smilta sig 
sjelf, hvilket verkligen kan ske, da en frisk menniska straxt 
efter en stark maltid omkommer genom en ydldsam ddd, eller 
da man dédar ett djur straxt efter sedan det har dtit. Man 
finner nemligen da ofta sjelfva magen angripen af den under 
maltiden afséndrade magsaften, som fortfarit att inverka pa de 
organiska delarne sedan lifvet har upphért. P& grund haraf 
kunna yissa maskar uppehalla sig i magen utan att smalfas, 
och om en ostra som syiiljes straxt efter att hafva blifyit lés— 
sliten fran skalet, kunde blifva vid lif, si skuile afyen den 

kunna motsta hyarje férsék af matsmiltningen. 
Magsaften ager vidare den egenskapen att koagulera 

mjolk och agghvita. Saledes brukar man ju den ena af kalf— 
vens magar — lépen — till att ysta mjélk. Hos dibarn ser 
man att mjolken, da nagot af den uppkastas, ar ystad straxt 
efter att den kommit i magen; detta ar icke nagot tecken till 
sjukdom, utan det ar tvertom ett nédvindigt vilkor for att mjél- 
ken skall kunna smialtas. Den skiljes nemligen derigenom i en 
flytande och en fast del, den fOrra uppsuges, likasom alla yat- 
skor i magen, hvaremot den sednare, osten, smaltes pa van— 

ligt satt. 
Magsaftens egenskaper sta fir Gfrigt 1 noga éfverens— 

stimmelse med de olika 4mnen som tjena djuren till naring; 
om sdledes kétt bringas ned i magen pa en oxe eller ett far, 
undergar det knappast nagon f6randring, hvaremot gras nastan 
Jika litet kan smiiltas i magen pa ett rofdjur. Nar saledes en 
roffogel har slukat en mindre fogel, som haft korn i krafvan, 

smiltes icke detta, utan bortgar oférindradt. Visserligen kan 

man genom att smaningom vinja djuret dervid, verka en for— 

uindring i detta afseende, sd att till exempel en hist kan fo— 

das med torr fisk eller mjolk; men detta bevisar lika sa litet 



374 

att dessa émnen dro en naturlig féda for hiisten, som det att 

en menniska genom éfning kan lira sig att sta pa hufvudet 
eller gA pa biinderna, bevisar att denna stiillning ar lika natur- 

lig for menniskan, som dess vanliga uppratta stillning pa fot- 
terna. Menniskorna, afyvensom nagra djur, hafya formaga att 

smiita alla slags f6doamnen; men likval ar ifven hos dem mag- 
saftens 6fverensstiimmelse med naturen af fodoimnena ganska 

mirkbar, derigenom att en hastig férindring i fodan niistan 
alltid medfsr matsmaltningskrampor och rubbad matsmaltning, 
emedan magsaften icke {att tid att inratta sig efter de nya 
amnen, pa hvilka den skall verka. 

Derfére dr det ocksa sa farligt att pa en gang 6fverfylla 
magen, sedan man under nagon langre tid svultit; afven fol—- 
jer deraf den praktiska regel, att man icke bor inskranka sig 
att uteslutande begagna ett enda slag af fodoimnen, emedan 
man derigenom blottstiller sig for att vid den minsta fordn- 
dring lida af klen matsmiltning. 

Man har gjort manga forsék for att utréna hvilka af 
magsaftens elementer dess egenartade verksamhet egentligen 
skulle tillskrifvas, och hvilka émnen som i sina verkningar 
komma magsaften nirmast. De som i detta afseende hafya 
visat sig mest analoga med magsaften, dro attiksyra och salt— 
syra, och dessa syror triffar man just i magsaften, s& att det 
icke kan vara nagot tvifvel om att de afven aro af stor be— 
tydelse i anseende till matsmiltningen. SA mycket ar sikert, 
att magsaften hos grasitande djur, hos hyilka matsmaltnings— 
processen ar mera vidlyftig, afvensom ock hos menniskan, da 
hon under nagon tid till det mesta lefvat af vegetabilisk foda, 
alltid innebiller fri syra. 

En annan punkt som Beaumont efter sina talrika for— 
s6k anser sisom afgjord, dr att magsaftens afséndring alltid 
hos en frisk person star i férballande till den mangd nérings— 
amnen som organismen for 6gonblicket ar i behof utaf, hvaraf 
intraffar sésom foljd, att om man fértir mera in som behof— 
ves, blir magsaften icke tillricklig till smiltning af det hela, 
hvilket fullkomligt 6fyerensstimmer med den sympati som i 
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allminhet ager rum mellan magens tillstind och hela organis— 
men, s& att det icke alldeles saknar sannolikhet att denna fér- 
modan ir riktig. 

Vid sjukdomsfall forsiggdr en hetydlig forandring med 
slemhinnans utseende och magsaftens afséndring; afven i detta 
afseende lemnar Beaumonts undersékningar flere vigtiga upp— 
lysningar. Han fann nemligen att ett upphetsadt feberaktigt 
tillstand, som var frambragt genom undertryckt hudutdunst- 
ning, genom for mycken fértaring af hetsiga drycker eller ge- 
nom fruktan, vrede eller andra nedsldéende och oroande sin— 
nesrérelser, ofta hade till foljd att slemhinnan blef réd och 
torr eller, vid andra tillfallen, blek och fuktig, och forlorade 

helt och hallet sitt glatta och friska utseende. Derjemte yoro 
de forutnémnde sma vartorna platta och slappa, och afsén— 
dringarne ringa eller helt och hallet undertryckta. Da dessa 
symptomer voro mera betydliga, led hela kroppen sympatiskt 
deraf, munnen blef torr, térst infann sig, jemte hastig puls 
och andra febersymptomer, och upptagandet af fodoamnen i 
magen framkallade icke, sdsom under det friska tillstandet, 

-afs6ndring af magsaft. Hiraf forklaras litt den brist pa mat— 
lust, det qval och den obehagliga kinsla i magen som yanligen 
Atfoljer febertillstandet; och afsamma anledning inser man huru 
fafingt det ar att vilja gifva kroppen krafter genom att tvinga 

den sjuke att ata under dylika f6rhallanden, di [6doamnena icke 
kunna smiltas och saledes blott maste forvarra sjukdomen. 

“Beaumont gjorde likaledes nagra forsék for att afgora 
om virmegraden inom magen ékades under matsmaltningen. 
Genom att inféra i S:t Martins mage en thermometer med 
langt rér, bade fére och under matsmiltningen, skaffade han 
sig noggranna upplysningar i detta afseende. Vid tya till tre af 
dessa férsék syntes verkligen temperaturen stiga efter malti- 
den, meni de aldra flesta fall férblef den oféraindrad. Det 

tycktes att forindringarne i atmosferen utéfvade ett markligt 
inflytande pa magens temperatur. Den vanliga temperaturen var 

400° F. (omkring 30° R. eller 574° C.) men pa en mulen 
och regnig dag sjénk den till 96—94°, hvaremot den, féljan- 
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de dagen, d& vaderleken var klar och torr, steg till 99°, och 

den derpa foljande ater till 100°. Vid andra tillfallen steg den 

till 402—105°; men detta var efter stark rérelse, som alltid 

héjde temperaturen 2—3", Att en sidan fordindring af tem— 

peraturen icke kan sakna inflytande pd matsmaltningen, ar 

hégst sannolikt. 

Det torde icke vara Ofverflédigt att anmirka, att inga— 

lunda alla dessa satser aro resultater af D:r Beawmonts upp- 

tackter — nagot som han icke heller sjelf nagonsin pastatt 

— men hans iakttagelser hafva i hég grad bidragit dels att. 

ritta, dels att bekrifta aldre dsigter, och fértjena att i detta 

afseende erkannas. 
Allt fran medicinens ildsta tider har man gjort flera— 

handa férsék att uppstiilla en matsmiiltningstheori, och man 
har dervid vanligen gjort detta i analogi med en eller annan 
kemisk eller fysisk process. Salunda ar matsmiltningen efter 
Hippocrates’s theori, en slags kokning, och manga af hans ef— 
terfoljare trodde att virmen var hufvudsaken dervid, pa sam— 
ma sitt som da maten kokas éfver elden. Det ligger verkli- 
gen nagon sanning i detta, sa tillvida som en viss varmegrad 
alltid ar nédvandig till matsmaltningen, men vi skole snart fa 
se att detta ingalunda ar det enda eller ens det fornimsta 
vilkoret. Andra hafya yelat jemfora matsmaltningen med en jas- 
ningsprocess eller en slags forruttnelse, — en dsigt, hvars falsk- 
het Jatt inses da man betanker, att matsmaltningen snarare star t 
en bestamd motsats till dessa processer och nastan utesluter 
dem; sdledes kan der yal aga rum en jaisning; men detta ar 

just yid sjukdomstillfaillen da matsmiltningsorganerna icke 
kunna fullgéra sina skyldigheter. Annu andra hafva uppfattat 
den mera mekaniskt, och sékt forklara den genom en slags 
malning och krossning, som likyal till en stor del redan forsig- 
gatt innan matsmiltningen bérjar, dels ock, som man litt 
torde inse, icke skulle kunna vara tillracklig. 

En nyare asigt, hvilken nagot mera narmar sig till sanningen, 
ar den som betraktar matsmialtningen mer eller mindre som en 
kemisk upplésning, och denna bekraftas afven af den erfaren— 
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heten, att afven genom magsaftens inverkan pi smaltbara 4m— 
nen utom kroppen, férsiggér en férdndring af dessa, hyilken 
har mycken likhet med matsmiltningen. Men dé yi betinke 
att den genom matsmiiltningen i kroppen bildade chymus all- 
tid ar visendtligen Jikformig och bestér af samma elementer, 
af hvad beskaffenhet iin fodoimnena vyarit, blir det icke san— 
nolikt, att en ren kemisk process skulle forma att 4stadkom- 
ma en sa likartad product. 

Det ar saledes utom allt tvifvel att magsaftens kemiska 
egenskaper, magens egna rorelser och dess temperatur m. m. 
alla tillsammans bidraga till matsmiltningen; men fysiska eller 
kemiska lagar kunna lika litet tillfredsstallande forklara denna, © 
som nagon annan organisk verksamhet; man bér ibagkomma 
att dessa krafter inom den lefyande organismen alltid sta i 
lifvets tjenst, och att saledes hvarje forklaring som yill stédja 
sig endast pa dem, alltid maste blifya ofullstandig. Pa veten— 
skapens nirvarande standpunkt kunne vi icke intringa dju— 
pare i matsmiltningsprocessens egentliga yasende, och vi vilje 
derfore icke befatta oss med dessa theorier, utan snarare in— 

skrinka oss till att underséka de omstindigheter hyarunder 

matsmiltningen férsiggdr, och huru de verka. 
Vi finne da sésom hufvudvilkor for att matsmaltningen 

skall kunna férsigga: 4:0 ett tillrackligt forrad af magsaft och 
dess fullstiindiga blandning med alla de delar af fédodmnen, 
pa hyilka den skall verka; 2:0 en jemn temperatur af 98— 
100° F.; och 3:0 en jemn rérelse af fododmnena under det 

att matsmiiltningen fortgar. 
Det ir sdledes genom forsék bevisadt, att da man lagger 

ett stycke kétt i magsaft — som Beaumont skaffade sig pa 

det sitt, att han inforde ett osmiltbart imne genom Oppnin— 

gen pa St Martins mage, och hopsamlade da den magsaft 

som straxt framkom vid dettas beréring med magens tare 

hinna — och hdéll det vid samma temperatur, som det har i 

magen, upplistes det helt och hallet deruti, ehuru betydligt 

‘lAngsammare an vid naturlig matsmiltning. Salunda upplo- 

stes oft stycke kétt, hvarmed Beaumont gjorde forsok utom 
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kroppen, férst efter 9 timmars férlopp, da likval samma slags 

kétt inom magen smiiltes pi halfannan timma. Om han der— 

emot lat magsaften hafva samma temperatur som luften, utan 

att uppviirma den, intriiffade det sd godt som ingen frandring; 

samma férhillande igde ock rum, da han i stillet for mag— 

saft, tog vatten, antingen han sdlunda uppvarmde detta, aller 

icke. Eitealeass visade det sig vid pe forsék, att en jemn 

rérelse eller omréring var af stor vigt; ty da ett kottstycke 

utsattes for magsaftens inverkan pa det siitt, att det lag stilla, 

inskrinkte sig denna inverkan nistan uteslutande till ytan; 

hvaremot en jemn rérelse afskiljde det redan smilta 6fver— 

draget, sa att magsaften kunde komma At att verka pa det 

6friga. 
Vid den naturliga matsmaltningen forsiggar alltid en sa— 

dan rérelse, som i bérjan ar mycket jemn ae langsam, men 
allt som matsmiltningen fortgir, blir snabbare och starkare. 
samt tjenar da tillika att utdrifva de smilta delarne af fodo— 

aimnena genom hégra magmunnen in i tolftumstarmen. Ma-— 
gen erhiller vid dessa rérelser en ganska betydlig hjelp af un— 
derlifyets muskler och mellangirdets verksamhet under in— 
och utandningen, och den svagare och Jangsammare andedragt 

som yanligen atféljer en nedslagen sinnesstimning, ar en gan— 
ska vigtig killa till klen matsmaltning. A andra sidan dkas 
matsmiltningskraften genom den fulla och kraftiga andedragt 
som atféljer en upprymd och liflig smnesstimning, bade genom 
den raskare muskelyerksamheten och den dermed f6ljande lif— 
ligare blodcirkulationen och nervverksamheten, bvaraf man. 

latt inser att munterhet och skiimt under maltiden ar ett for— 
traffligt medel att befordra matsmiiltningen. 

Dessa dro de omedelbara vilkoren for matsmiltnings— 
processen; men det gifves andra af mera medelbar natur, hvilka 
ocksa firtjena uppmirksamhet. Hit hora foretridesvis blod~ 
omloppet och nervinflytandet; men da bada dessa verka genom 
deras inflytande pa magens rorelser och afséndringar — 
hyilka vi redan beskrifyit sAésom omedelbara yilkor for mat- 
smiltningen — vilja vi for tillfallet icke lingre férdjupa oss i 
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detta imne, utan uppskjuta hvad yi der kunna hafva att er- 
inra, till dess vi komma att tala om den praktiska tillamp- 
ningen af denna lag. 

Efter en kort tids férlopp bérja de fortdrda smaltbara 
iimnena, af hvad natur och beskaffenhet de dn dro, att for— 
vandlas till en mjuk, likformig, gréaktig, klibbig och n4got sur 
massa, som dnnu bibehiller nagra af fodoimnenas egenskaper 
och ir den forutnimnde Chylus. Denna bildar sig alltid forst 
af de delar af fodoiimnena, som dro i omedelbar beréring med 
magsaften, och allt efter som den bildas, fores den genom ma— 

gens rorelse, till hoger emot utgingspunkten, der den saledes 

samlar sig till storsta mangd; hvaremot den yenstra delen af 
magen endast innehaller en ringa mingd chylus, emedan 
matsmaltningen borjar der, och den bildade chylus hastigt 
bortfores derifran. 

Da denna massa kommer till Pylorus, éppnar sig den 
.ofvan beskrifne klaffen och tillater cbylus intrada i tarmkana- 
len, nemligen 1 bérjan af densamma — tolftumstarmen. Denna 
klaff besitter en ganska egen kanslighet, sa att, da ett stycke 
af ett osmalt imne ar blandadt med chylus, sammandrager 
den sig och hindrar det att genomga, tills det genom langre 
qvarstannande i magen blifvit tjenligt att kuona vidare fort— 
ga. Men dr det ett verkligt osmaltbart imne, som kommit ned 
i magen och yvisar sig vid utgangen, eller har magen fér en 
tid forlorat sin matsmaltningskraft, si att fodoimnena flere 
timmar blifya liggande osmiilta, 6ppnar sig slutligen klaffen 

och liter dem slippa ut. 
Efter att sdlunda hafva tagit en dfversigt af de olika orga- 

ner, som dro i yerksamhet vid matsmiltningen, och de foran— 
dringar som {6doiimnena underga, komma yi nu till en annan 
vigtig punkt som star i omedelbart sammanhang med detta 

amne, nemligen de olika fodoiimnenas stérre eller mindre /a@¢— 
smalthet. Afven i detta afseende hafve yi att tacka Dir Beau- 

monts firsdk for flere upplysningar, ehuru hans férsék angi— 

ende denna punkt icke alltid aro anstillde med tillracklig nog- 

granhet, — en forebraelse som likyal i annu hégre grad 
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triffar de flesta af hans féregdngare. Han har likval uppstallt 

en tabell som visar huru lang tid en del af de vanligaste fo~- 

doimnena behéfva for att fullstindigt smiiltas. Vi vilje der- 
fore anféra det vigtigaste af det som kan anses i detta afse- 
ende vara fullt afgjordt. 

Sasom allmin regel kan man da uppstilla, att fodoim— 
nena ur djurriket smiitas littare och hastigare, samt innehilla 
i en gifven massa, en stérre mingd niringsimnen och saledes 
tillfredsstilla hungern for laingre tid, in imnen ur vaxtriket; 

men derjemte dro de férra mera retande och hetsiga. Ett fint 
férdeladt tillstand och spida fibrer dro de bida omstandighe— 
ter som i synnerhet bidraga att gra kéttratter lattsmalta; 
och hiraf beror till en stor del den olika smiltbarheten af de 
olika slagen af ratter ur djurriket. 

Mjélratter, till exempel ris, sago, salep, och sa vidare, 

smiitas lika litt och aro mindre hetsiga an den starkare ani- 
maliska foédan; men de Aro icke tillrackliga att forsatta ma— 
gens muskelhinna i tillbérlig verksamhet, och uteslutande bruk 
af sddana dmnen under en langre tid, underlater sillan att hos 
en frisk person férsvaga matsmiiltningen. Af samma anledning 

utgéra de deremot ett mycket passande fodoimne da magen 
ar i eft irriteradt tillstind. Da magen ar frisk, smiltes mjélken 
nastan lika hastigt som mjélratter, och ar lika litet retande. 

De 6friga f6doimnena ur vaxtriket dro deremot af alla, 

de som smiltas langsammast, och de gA ofta genom magen och 
hela tarmkanalen nastan utan att hafva undergatt ndgon for- 
andring. Derfére medfor ock deras qvarliggande i tarmka— 

nalen opasslighet, isynnerhet hos personer med svag mat— 
smaltning. 1 en gifyen mingd innehalla de endast ringa na— 
ring och dro mindre hetsande an nagot annat slags fédoimne, 
sa att de kunna vara ganska passande for sddana personer, for 

hvilka det kan vara af vigt att undvika alla slags retande fédo- 
amnen, och som icke hafva stringt arbete; ty i sadan handelse 

iro de icke tillrackligt nirande. 
Flytande fododmnen — sasom kottsoppa och dylikt — 

salta icke magens muskelhinna i verksamhet, och smiiltas, da 



578 

organet dr férsvagadt, sé ldngsamt, att de ofta gifya anled— 

ning till syrebildning i magen, och sdledes icke dro tjenliga for 

dem som lida af klen matsmiltning (dyspepsi). Sonan mag- 

saften kan verka pé dem, maste den flytande delen forst upp- 
sugas och massan fortjockas till en sidan konsistens, att den 
kan lita behandla sig pa vanligt satt. 

Vi hafve i det féregaende sett, att néringsmedlen ur 
djurriket i allminhet Jittare smalta, in de utur vaxtriket, 

likasom ock de djur som lefva af de sednare, hafva en 
mera konstig och sammansatt matsmiltningsapparat, an de 
som hemta sin niaring fran det férra; och att menniskan, 
som ar bestiimd att lefva af de mest olikartade dmnen, star 

med afseende pa matsmiltnings—organerna, midt emellan de 
bada ytterligheterna. Det forhallande att fodoimnena ur 
djurriket i allminhet littare smaltas och erfordra enklare 
redskaper, kunde tillafventyrs synas forklarligt deraf, att de 

redan voro af animalisk natur och derfére icke behéfde mye— 
ken f6rdndring for att 6fverga i organismen, ett forestall— 
ningssdtt, som ocksa bland Fysiologerna haft sina anbangare; 
men vid niirmare betraktande maste man visserligen finna att 
det knappast kan vara det ritta. Bada slagen underga 
en lika fullstindig upplésning och ombildning, likasom ock 
slutresultatet af matsmiiltningen blir detsamma efter bada, 
och chylus hos en hast har lika mycken likhet med den till- 
kommande muskelfiber som af den skal! bildas, som hos le- 

jonet eller tigern. Betinker man vidare, att fodoamnenas 
smiltbarhet star i férhallande till djurens natur, sa att till 
exempel oxk6tt ar Jangt svarsmiltare for en ko, an gras, ehuru 

der likyal maste foreg4 samma ombildning af fododmnena, som 
hos ett rofdjur, och att rdtt kétt, som likval har mycken lik— 
het med den lefvande kroppens delar, smiltes langt svarare 

iin kokadt — bér man Jatt kunna 6fvertyga sig om att man 

maste sdka en annan forklaring. Denna ar icke svar att fin— 

na: det kan icke vara nagon betinklighet vid att antaga sa— 

som allman regel, att de fédoamnen som i en ringa massa in— 

neballa mycket niaringsimne, erfordra en mindre vidlyftig 
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matsmaltning an de, der det knappa forradet af egentligen naé— 

rande delar skall utdragas ur en stor massa; hyarmed full— 

komligt Gfverensstiimmer att de djur, som lefva af animaliska 

iimnen, hyilka just héra till det forsta slaget, bafva mindre 

konstigt sammansatta matsmiltningsredskaper, kortare tarm— 

kanal (en omstindighet, hvarpa man i synnerhet lagt stor vigt) 
och sa vidare, dn de grisitande, som maste upptaga en langt 

stirre massa af de imnen som iro bestimda till deras niéring, 

for att derutur utdraga samma miingd naringssaft. Det ar 
derfére icke endast hos de kéttitande djuren som vi finna den 
jemforelsevis enkla bildningen af matsmaltningsorganerna; vi 
se sdlunda att tarmkanalen hos de kornitande foglarne knap— 

past’ar lingre an hos roffoglarne, ehuru mellan dessa ager 
rum samma forhallande med afseende pa fodoimnenas likhet 
med kroppens bestandsdelar; som mellan ett idislande djur och 
ett rofdjur. 

Da saledes ritterna ur djurriket éfverhufvud smiltas 
Jittare och i en gifyen massa innehalla mera niring in rat 
terna ur vaxtriket, kunde det synas som om det vore énda— 

malsenligast fér menniskan att inskrinka sig endast till de 
forra; men det synes vid narmare betraktande, tydligt att detta 
icke yarit naturens mening. Redan i vara matsmaltningsor— 
ganers rymlighet hafve vi, som D:r Paris anmirker, ett be- 
vis pa att naturen krafver en yiss fortunning af niringsmed— 
len, om de icke skola skada kroppen. Hvarken menniskor 
eller djur kunna derfére under en lingre tid befinna sig vil 

af att lefva vid fédoimnen, som nistan helt och hallet for- . 

vandlas till chylus. Man ser sdledes att posthistar, som ni- 
stan endast lefya af korn och dylikt, som innehaller mycket 
ndringsémne, standigt iro i fara att blifva sjuke, och hvarje 
égonblick behéfva aderlatningar och laxermedel for att hallas 
uppe. Likaledes blir den menniska som alltid lefver af starka 
k6ttratter, alltid blottstilld for blodslag (apoplexi) och hetsiga 
sjukdomar. 

Ofvergingen i blodet af den nybildade chylus medfér 
alltid en retning for hela kroppen, som ar ganska nyttig da 
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fédoimnenas madngd och beskaffenhet samt matsmaltniagsor— 
ganernas tillstand 6fyerensstiémma med naturens fordringar; 
men om niringsmedlen dro af den beskaffenhet, att de nastan 
helt och hallet forvandlas till chylus, som sdledes hastigt och 

i stor mangd ingar i blodet, blir retningen alltfor haftig och 
medfor latt sjukdom. Hartill kommer vidare att f6doimoena 
ur djurriket afven i och fér sig iro mera retande, an de ur 
vaxtriket. ; 

HWarmed sammanhiinger afven det forhdllande, att men— 
niskan, ehuru bestaimd att bereda sig foda sa val ur djur— 
som vaxt-riket, likval efter omstindigheterna behéfver mera, an 
af det ena, an af det andra slaget. Salunda lefya polarfolken, 
for hvilka klimatet gér en betydlig stimulus nyttig och néd— 
vandig, nastan endast af animaliska amnen, och fértara olja 
och fett i oerhérd mangd, samt smilta det med en afundsvird 
latthet, under det att infodingarne i Indien och andra tropiska 
lander, der ingen sddan stark stimulus ar behdflig, deremot 
lefva sa godt som endast af vixtimnen. For ett tempereradt 
klimat bor séledes en blandning af bada delarna blifva tjen— 
ligast, hvilket afven erfarenheten synes hafva bekraftat. 

Vi hafve i det foregdende f6ljt f6dodmnena allt ifran de- 
ras intagande i munnen, och till deras upplosning och bered— 
ning i magen; nu aterstéar att niémna huru de narande be— 

standsdelarne utdragas och sdsom organiska delar infGras i 
kroppen, under det att de obrukbara afskiljas och bortforas 

derutur. Detta sker i tarmkanalen, hvarfore afven denna lifs- 

verksamhet passande skulle kunna kallas tarmsmaltningen, till 
skillnad fran magsmiltningen, som vi ofvan hafva omtalat. 

Om Fysiologerna haft stor svarighet att forklara mag— 

smiiltningen, sd ar detta, sdsom man Jatt kan inse, dnmu mera 

hindelsen med tarmsmiltningen. Dennas organer ligga sa 

djupt och aro sA litet tillgingliga hos lefvande varelser, att 

man mycket sallan far tillfalle att skaffa sig noggranna upp- 

lysningar om deras verksamhet. Jag vill emellertid icke har 

inldta mig i de omtvistade enskildheterna, utan balla mig en— 

dast till de hufyudsatser, hvarom alla aro eniga, och hvilka 
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lasaren af det foregdende Jatt bor kunna férst&é. Lyckligtvis 

ar fullstandig kiinnedom af denna punkt i praktiskt hanseende 

aifven af jemforelsevis mindre vigt, d& det dger rum en sddan 
dfverensstimmelse mellan dessa bada afdelningar af matsmilt- 
ningen, att det som ir nyttigt for den ena, afven ar det for 

den andra, och tyertom. 

Vi nimndeatt chymus, allt som den bildas, uttrider urma- 

gen in i ¢armkanalen, hyilken i manga béjningar, som ligga 
rorliga i underlifvet, oafbrutet fortsatter sig till det naturliga 
utgdngsstillet for de obrukbara dmnena, som pa denna vag 
skola bortforas ur kroppen. Ehuru denna sialedes bildar en 
sammanhiingande kanal, som jemte magen och matstrupen ut- 
gér hela matsmialtningskanalen, har den likval pa olika stillen 

olika egenskaper, och dessa delar hafva derfore fatt olika be- 
bamningar. Salunda delar man hela tarmkanalen i tunntar— 
men och tjocktarmen, och vid hvardera af dessa hafve vi ater 
nagra enskilda punkter att sarskildt betrakta. 

Borjan af tunntarmen har man saledes kallat tolftums— 
tarmen, — sdlunda benamnd efter sin lingd, som beléper sig 
till ungefar tolf tum. Den utgar fran hégra magmunnen och 
ofvergir i bagform férst mot héger under lefverns nedre yta, 

och derefter mot venster till den 6friga delen af tunntarmen, 
fran hvilken den skiljer sig derigenom, att dess vidd ir nagot 
stérre och dess muskelhinna nagot tjockare. Straxt efter in- 
tradet i tolftumstarmen, innan dnnu mjélksaftens uppsugning 
bérjar, forsiggir emellertid annu en forindring med chymus, 
hvilken vi ickekunna férbigd. Det ar nemligen dess blandning 
med gallan och saften fran magkérteln, hvilka utgjuta sig ge- 
nom en gemensam 6ppning i den Ofversta delen af tolftums— 
tarmen. Vi yilje nagot narmare betrakta de organer hyarifran 
dessa afséndringar ske. 

Lefvern ar den stora kirtelartade kropp (se fig. 4 sid, 
564 g), som ligger omedelbart nedanfér mellangardet och un- 

der de falska refbenen p4 hégra sidan, s4 att den mindre de- 
len af den stricker sig mot venstra sidan, utan att likval bar 
na till refbenen. Dess andamal ar att afséndra gallan, en 
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vitska, som iir af stor vigt for matsmaltningen och verkar som 
en stimulus pd tarmkanalen, hvilket bist synes deraf, att bri- 
stande gallafséndring orsakar férstoppning, hyaremot en allt 
for stor mingd galla, har motsatt verkan, Denna afséndring 
i lefvern afviker emellertid i en vigtig punkt frin de éfriga 
afséndringarne ; under det nemligen afséndringarne i allman— 
het utgd fran det réda eller arterblodet, afséndras deremot 
gallan frin det venésa blodet, som till detta andam4l samlat 
sig fran alla underlifvets organer, i en stor stam, som kallas 
port—ddern, och som i otaliga grenar utbreder sig till lefyerns 
alla delar. Dessa grenar af portaédern samla sig sedan i stérre 
stammar som bilda lefyer—venerna, och dessa, som helt och 

hallet motsvara de andra venerna i kroppen, éfverga i den 
nedre haladern som for blodet till hjertat (se a pa fig. 4 s. 170). 
Denna egna inrailtning gér det sannolikt att lefverns afsén— 
dring bar det dubbla andamalet att aflemna en vigtig mat- 
smiltningsvatska och fran det vendsa blodet aflagsna en de! 
dimnen som skulle bortforas fran kroppen. Da afséndringen af 
gallan fortgar oafbrutet, men den utgjutes i tolftumstarmen, en- 
dast da denne innehiller chymus, maste det finnas ett stille der 
den kunde forvaras tills den skulle nyttjas. Ettsadant forvarings— 
stille dr gallblasan, en liten sick som ligger under lefvern pa 
hégra sidan, och i hyilken den fran lefvern afséndrade gallan 
upptages da ingen matsmiltning ager rum. Gallan 6fverfores 
till tarmen genom en kanal som ar sammansatt af tya gre— 
nar, af hvilka den ena kommer fran gallblasan, den andra ome— 
delbart fran lefvern. Under friska tillstandet finnes gallan endast 
i tolftunistarmen och icke i magen, men yid sjukdomsfall blir 
ofta den rérelse hvarigenom tarmkanalen fortdrifver sitt in- 
nehall nedat, och hyilken hir nedan nirmare skal! omtalas, 

omyind, och derigenom inkommer gallan i magen och kom—- 
mer da ofta upp med krikning. Detta intriffar ofta vid krak- 
ningar till exempel af sjésjuka, d& i bérjan uppkastas endast 

hvad man fortirt och naégot slem, men da den fortfarit ling— 

re, medféljer ocksa galla, Sasom likemedel nyttje vi icke sal- 
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lan dmnen, som verka en sddan omyind rérelse och féljaktli— 

gen krakningar. 
Magkérteln (pancreas) iir en stor, aflang kértel, som lig~ 

ger tviirs {ver ryggraden, nedanfére och bakom magen, och 

afséndrar en vitska som har mycken likhet med spotten. 
Denna vitska féres igenom en egen ging till tolftumstarmen, 

der den éppnar sig, pa samma stille som gallgangen, pa nd 

got afstand fran magmunnen. : 

Sedan chymus i den 6fversta delen af tolftumstarmen 
blifvit blandad med dessa viitskor, hvilkas inflytande pa mat— 
smiltningens vidare fortging, vi for Gfrigt icke kénne mera, 

an att de. iro nédvandiga, bérjar wvaltiljanden af de-niarande 
delarne ifrin de obrukbara, derigenom att de férra (eller 
mjélksaften) uppsugas under det att hela massan fortgar laingre 
och lingre nedat genom tolftumstarmen och ut i den 6friga 
delen af tunntarmen, der uppsugningen smaningom aftager, 

tills den nistan upphér i tjocktarmen, som vidare bortfér de 
aterstéende delarne fran kroppen. Vi yilje nagot narmare 
betrakta tarmens byggnad med afseende pa dessa funktioner. 

Tunntarmen bestar, sisom en oafbruten fortsattning af 
magen, af samma tre hinnor; nemligen det yttre dfverdraget 
fran bukhinnan, en muskelhinna obi det inre 6fverdraget eller 

slembinnan. 
Den yltersta af dessa hinnor tjenar, utom till bekladnad 

for tarmen, afven att fasthalla den vid ryggraden, Detta sker 
likval icke genom en omedelbar fastvaixning, utan igenonr ett 

rérligt mellanstycke som vi kalla tarmkax. Detta tillfastnings- 

sitt gir det méjligt att de olika tarmslingorna kunna utyidga 

sig och forandra plats, dels genom larmens egna rérelser, dels 
genom underlifsmusklernas inverkan. Dess yta ir alltid glatt 
och slipprig, hvarigenom dess rérelser afven underlittas. 

Den mellersta hinnan bestar af muskelfibrer, som dels 

ligga lings efter, dels ringformigt omkring tarmen. Genom 
dessa muskler ar det som den rérelse dstadkommes, hvilken 
man benimnt ormformig (peristaltisk), emedan den har lik 
het med den rérelse hyarmed ormen framskjuter sig i bugter, 
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fran den ena till den andra andan fortgiende. Den ar svag 
da magen dr tom, men blir starkare d4 denna inneh4ller chy— 
mus, och det ir den som alltid i naturliga tillstandet fort— 
skjuter tarminnehdllet nedét. Hiarvid understédjas tarmens 
muskelfibrer ganska mycket af de stora muskler som omgifya 
bréstet och underlifvet, bland hvilka, sisom en af de férnam— 

sta, ma nimnas mellangirdet, den stora muskel som skiljer 

- brésthalan fran bukhdlan, och som dr i en bestindig rérelse 

under andedrigten. Detta muskelspel befordras i hog grad, 
sésom vi ofvan naimnt, genom yerksamhet och kroppsré— 
relse, och deraf maste till en stor del férklaras, bvarf6re per— 
soner som foéra ett stillasittande lefnadssitt, sisom studerande 

och en stor mingd fruntimmer, sa ofta lida af férstoppning 
och matsmaltningskrampor. Derfore blifva ocksa tranga snér— 
lif skadliga i detta afseende. Under vissa sjukdomstillstand 
intréffar denna rérelse i omyand rigtning, sa att tarmkanalens 
innehall till och med kan féras in i magen, — sdsom yi ofyan 
namnde att det stundom intraffar med gallan, — och uppkastas 
genom krikning. Vissa amnen, till exempel de som vi bruke 
sasom krikmedel, hafva afyen denna samma yerkan. Andra 

admnen 6ka deremot tarmkanalens rérelse i naturlig rigtning, 
och komma derigenom att verka afforande, sisom rhabarber, 

aloe och flere. — Sasom vi ofvan anmarkt, ar muskelhinnan 

i tolftumstarmen nagot starkare an i den 6friga delen af tunn- 

tarmen. 

Da muskelfibrerna, enligt deras naturliga egenskaper, 

strifva att sammandraga sig, skulle man férmoda att de mot— 
satta sidorna af tarmkanalen, di denna ar tom, skulle komma 

i beréring med hvarandra och salunda yara till hinder for fa— 
stare 4amnens genomgdng; men endast siillan finner man vid 

undersékning af lik, nagon betydligare stricka af tarmkanalen 

pa detta silt sammandragen, utan ar densamma efter regeln 

allestades mer eller mindre utspind, och innehiller da luft, 

sisom ett nédvindigt vilkor for en frisk verksamhet. Luften 

bildar genom sin utvidgningsformaga, en motvigt mot muskel— 

sammandragningen, hvarvid den pa en gang verkar sasom en 
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stimulus fér denne sednare, och tillika tjenar att halla kana- 

len Sppen for de efterfoljande portionerna af fastare massor. 
Denna luft ger ofta anledning till manga krimpor och haftiga 
koliksmirtor, da den finnes fér hand i alltfor stor mingd. 

Den innersta hinnan eller slemhinnan, har stor likhet 

med magens, af hvilken den ocksd utgér en omedelbar fort- 
sittning. Den ir en mjuk, sammetsaktig hinna med rynkor 
och fallor, hvarigenom den far en betydligt stérre yta och sa— 
ledes kan upptaga en stérre mingd Adror och sugkirl. Det 
ir denna hinna som utgér den visendtligaste delen af tarmka— 
nalen, och som dr i omedelbar beréring med chymus, och genom 

hyilken niringssaften uppsuges. Denna slemhinna, som in- 
vandigt beklader hela matsmiltningskanalen —- matstrupen, 

magen och tarmarne, — 6fvergér vid bada 6ppningarne af ka- 
nalen, utan ndgon bestimd grins, i den yttre huden, med 
hvilken den i det hela har mycken likhet, likasom ock sympa— 
tien mellan dessa bada organer ir mycket intim och tydligt 

framtraidande. Tarmkanalens slemhinna ar iifven, likasom 

huden, ett organ for afséndringen och uppsugningen.  Dels 
afséndras ett slem, som bestindigt haller tarmkanalens inre 
yta glatt och fuktig, dels utgjutas en stor mangd dmnen t 
tarmkanalen, hvilka pa denna vag bortféras ur kroppen, tillika 
med de obrukbara delarna af f6doimnena. Vi se icke sallan 
att en férkylning, hvarigenom hudutdunstningen himmas och 
blodet drifves till de inre delarne af kroppen, ger anledning 
dertill att afséndringarne i tarmkanalen ékas anda till den grad 
att deraf uppstar en verklig sjukdom. Afven ga vissa imnen, 
t. ex. salter, den egenskap att i hég grad éka dessa afséndrin— 
gar, hyarigenom de komma att verka afférande. Genom en 1 
hégsta grad ofverdrifven afséndring fran tarmkanalen bortfores, 
i den Asiatiska koleran, den stirsta delen af kroppens flytande 

iimnen, sd att det aterstéende blodet blir s& tjockt att det 
icke langre kan cirkulera i de mindre Adrorna. 

Uppsugningen férsiggdr i hela tarmkanalen, som derfore 
har en betydlig mangd uppsugningskarl, men dessa forhalla sig 

Combe's Fysiologt. 25 
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icke allestades lika. 1 tolftumstarmen och den nirmast derintil! 

belaigna del af tunntarmen ser man dem i en mycket stor miingd, 
sisom sma ddror af hvit farg, hvilken hirrér af mjélksaften, som 

innehilles i den och genomskiner yaggarne. Dessa hyita kar! 
férlora sig likasom tarmens rynkor mer och mer, ju Jéngre nedat 
man kommer i tarmkanalen; till folje haraf blir uppsugningen 
af mjolksaften mindre och mindre, allt som chymus passerar 
léngre och lingre nedat. Detta forhallande med niéringssaf— 
tens uppsugning, kan man Olvertyga sig om, genom att under— 

sdka lik efter djur, som dédas kort efter sedan de lit, och 

det stadfiastes afven genom de exempel man har pa sjukdoms— 
fall af menniskor, som Jefyat en laingre tid med sar som éppnat 
tarmkanalen, sa att dess innehall kunde uttrida genom 6pp— 
ningen, Det har dervid visat sig att dessa sir skada krop— 
pens ndring, allt efter som de hafva sitt site pa kortare eller 
lingre afstand fran magen; sa att da de befinna sig nira inyid 
nedersta delen af tarmen, kunna de vara tillstides mycket 
lange, och tarmens innehill ga ut derigenom, utan att narin— 
gen lider mycket deraf; hyaremot den sjuke hastigt forsvagas 
och afmagras, da éppningen ar i grannskapet af magen. 

Sedan niringssaften, eller mjélksaften, blifyit uppsugen 

af dessa fina sugkirl i tarmkanalens slemhiona, hvilka smai— 
ningom f6rena sig i stérre grenar, maste den finnu ga genom 
en mingd sma kortlar som ligga i tarmkixet, och der den 

undergar en féraindring, hvars narmare beskaffenhet man val 
icke fullkomligt kanner, men som icke destomindre synes yara 
af mycken vigt. Da dessa kértlar syullna och blifva harda, 
sdsom man ofta finner hos skrofulésa barn med stora magar 
och spensliga lemmar, blir kroppens niring mycket klen, ehuru 
matlusten och sjelfva matsmiltningen kunna vara i jemférel— 
sevis godt skick. Efter att hafya genomgatt dessa kértlar, 
samla sig kirlen yidare i stérre och stérre grenar och férena 
sig slutligen i en gemensam kanal af ungefiir en gaspennas 
vidd, hyilken uppstiger genom bréstet lings ryggraden, och 
utgjuter sig i en stor yen pa yenstra sidan, straxt innan denna 
intrader i hjertat, och silunda har da den nybildade narings— 
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saften inkommit i det allmanna blodomloppet. Den ar emel- 
Jertid, sisom ofvan ir nimndt, dnnu icke i stand att tjena till 
kroppens niring, utan maste frst, innan den erhaller denna 
formaga, eller blifvit forvandlad till arterblod, inkomma i lun= 
gorna tillika med yenblodet, med hvilket den dr blandad, och 

der genom andedriigten géras skicklig till sitt andamal; sa att 
andedrdgten i sjelfva verket kan sigas fullborda matsmialt- 
ningen. , 

Emellertid har massan fortsatt sin vig igenom tunntar= 
men och kommer nu, till stérre delen niistan endast bestéende 

af fér niringen obrukbara delar, in i den nedersta delen af 
tarmkanalen, eller tyocktarmen. Denna ofvergaing sker icko 
omirkligt och utan nagon bestaimd grins, sisom ofvergangen 
fran tolftumstarmen till den éfriga delen af tunntarmen; utan 
denna sednare intrider under en nastan rat vinkel i tjock— 
tarmen, pa ett litet afstand fran dess blindt tillslutna anda — 
den si kallade biindtarmen. Vid denna 6fvergang finnes en 
klaff, som i det naturliga tillstandet hindrar tjocktarmens in- 
nehall fran att ater uppstiga i tunntarmen, hvaremot den latt 
dppnar sig i motsalt rigtning; vid vissa sjukdomsfall blir lik— 
val en sadan aterging stundom méjlig. Denna tunntarmens 

éfverging i tjocktarmen sker langst ned i hogra sidan af un= 
derlifvet; derefter stiger tjocktarmen pa denna sida rakt upp- 
at mot lefvern, gar vidare nedanfor magen, tvars 6fver un— 
derlifvet till venstra sidan, stiger derefter ater rakt nedat till 

venstra héftbenet, gér der en béjning i form af ett S och gar 
slutligen Ofver i andtarmen, som 6ppnar sig utat. 

Tjocktarmen ar betydligt kortare an tunntarmen, men 
deremot betydligt vidare. Dess hinnor dro desamma som ma— 
gens och tunntarmens. Den har likaledes en glatt, glinsande 
yttre hinna, medelst hvilken den ar fasthaftad vid ryggraden, 
likval pa det sitt, att det icke finnes nagot rérligt mellanstycke 
pa dess nedersta del, hvilken ligger fast pa sitt stalle, hvar- 
jemte tjocktarmen i allmanhet, jemforelsevis med tunntar— 
men, nistan intet kan andra sitt lage. Deremot fortsittes tar— 

mens egen ormformiga rérelse ganska kraftigt, och tjocktar— 
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men har, utom de allminna longitudinella och cirkuldra tra— 
darne, finnu ndgra egna, som i form af tre band g4 pi hyar 

sin sida lings hela tarmen, dnda ned till andtarmen, 6fyer 
hvars nedersta del de utbreda sig och bidraga tili att bilda 
dennes mycket tjocka och starka muskelhinna. Den innersta 

hinnan eller slemhinnan, liknar afyenledes tunntarmens, men 

saknar alldeles de rynkor och fallor som denne iiger, afyensom 
ock de hvita karl som fora mjélksaften. Sugkérl finnas Jik— 
val afven i tjocktarmen, ehuru de hufyudsakligen tjena till 
att uppsuga de mera vattenaktiga delarne af den massa som 
tarmen innehaller; hvarigenom denna blir mera fast och sale- 
des utan oligenhet kan qvarhallas nagon tid. Denna upp- 
sugning i tjocktarmen kan man stundom 1 nédfall betjena sig 
af, till att genom andtarmen bibringa Jikemedel och fodoim- 
nen, sdsom opium, laxermedel, kéttsoppor och dylikt, at 
sadana personer som icke dro 1 stand att fa nagot i sig pa 
den naturliga vigen. 

Sedan alla lemningarne efter fodoimnena inkommit i 
tjocktarmen, fortdrifvas de nedat genom tarmens egna rorelser, 
understédde af de omgifvande yttre stora musklerna, sésom vi 
ofvan sett. Emellertid blifva de, genom afséndring fran tarm— 
kanalen, blandade med Atskilliga imnen som skola bortféras 
ur kroppen; derjemte blir massan fastare genom uppsugning 
af de mera vattenaktiga delarne, och har nu utseende och 

egenskaper af exkrementer, som efter att hafva hopsamlat sig 
till en viss mingd, verka stimulcrande pa tarmen, som da 
genom sammandragning af sina muskler och med understéd 
af underlifsmusklerna, utdrifver dem ur kroppen. 

Vi hafve redan férut nimnt, att de djur, som féda sig 

‘med sidana fmnen, som i en stor massa innehilla en ringa 

-mangd fédande besténdsdelar, och framfor allt de grasatande, 
‘hafva rymligare och mera sammansatta matsmiiltningsredska— 
per, an de kétt&tande, och att fodoiimnena ur vaxtriket iallman- 
het smaltas langsammare dn de ur djurriket. Det torde vara pas- 
sande att har tilligga, att matsmiltningen (i inskrankt mening, 
eller tillredelsen af Chymus) icke hos de férre, sisom hos desse 
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sednare, fullindas i magen, utan fortsittes i tarmkanalen. Detta 

iir sdledes handelsen med hiisten, hos hvilken fodret, sedan 

det i magen blifvit blandadt med magsaften, smaningom gar 
ut i tarmkanalen och der undergir fortsatt beredning. Detta 
forklarar ocksa att en hist kan ata en betydligt stérre mangd 

h6 eller griis pd en gang, an dess mage, som ar enkel och icke 
mycket stor, synes kunna rymma. Att samma forhallande af- 

ven dger rum hos menniskan, ir genom omedelbara forsok 
bevisadt af den berémde Franska Chirurgen Dupuytren; han 
hade flere ganger under sin behandling patienter, hos hvilka 
det fans en 6ppning i tarmkanalen, pa olika afstand fran ma- 
gen, och hvarigenom tarmens innehall latt uttridde. Da han 
Jat dessa personer vid maltiderna fortara atskilliga amnen, 
fann han att des8a amnen yisade sig i saret i omvdndet for— 
hallande till deras lattsmilthet. Saledes visade sig forst farska 
vixtiimnen, som iinnu till en stor del bibehillo sitt egendom— 

liga utseende och sin struktur, hyaremot kétt eller andra im— 
nen ur djurriket antingen alls icke visade sig, eller ock i sd 

foraindradt tillstand, att man knappast kunde igenkaénna dem. 
I de naturliga uttémningarne kunde man likvaliallmanhet icke 
uppticka nagot spar efter vaxtimnena, sa att de maste hafva 

undergatt mycken férandring sedan de passerat saret. 
Af den omstindigheten att fodoimnen ur vaxtriket *) 

endast innehalla féga nirande bestandsdelar, blandade med en 
stor osmaltbar massa, foljer naturligtvis, att det maste atersta 
en betydligt stérre mangd efter njutningen af dessa, an efter 
kéttratter, som innehdlla mycket niriugsimne, men endast 
ringa mangd osmiltbara aimnen. Deraf beror att de forra 
synas vara afforande, hvaremot mjolk, agg och kétt sigas for— 
stoppa. Anledningen dertill ar endast den, att dessa sist— 

*) Da har talas om fodoimnen ur vaxtriket, sisom i en 
stor massa innehallande ringa fodande bestandsdelar, fir man 
endast tanka sig frukter, rotsaker, arter 0. s. v.3 ty allt som 
horer till korn och mjolratter kan icke hanforas till samma 
klass, utan st& i detta afseende narmast de animaliska foido- 
amnena. D. 6. 
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nimnde niistan helt och hallet uppsugas, och att det i fdljd 
deraf Aterstér s& lifet att bortféra. Men d4 hyarken magens 

eller tarmkanalens byggnad ar beraknad pa en till den graden 
niiringsrik féda, kan man icke under nagon laingre tid ute 

slutande lefva af sidana imnen, utan att kroppen lider deraf. 
Den framstillning af matsmiltningsorganernas byggnad 

och firraittningar vi hir lemnat, maste i flera afseenden yara 
ofullstandig och endast i korthet vidréra flere punkter som 
borde vara af stort intresse. Men att inlfta oss pi omtvi— 
stade fragor och mera inga i enskildheter skulle fora oss allt— 
for langt. och ar dessutom icke nédigt for detta arbetes prak— 
tiska dndamal. Om det har anforda ar tillrackligt att i all- 
manhet goéra de afhandlade punkterna begripliga for lasaren 
och gifva honom ett begrepp om de anforda satsernas prak— 
tiska virde, ir redan dermed mycket vunnet. 

SJUTTONDE KAPITLET, 

Dietetik 
eller tillampning af laran om matsmaltningen, pa vart 

lefnadssatt. 

Sedan vi i det féregdende foljt de olika forandringar 
som fédoimnena genomga innan de kunna ingd sisom orga— 
niska delar af den lefvande kroppen, och undersdkt de olika 
organernas byggnad och verkningssatt, hvarigenom dessa for— 
andringar astadkommas, skole vi nu séka att géra oss de der— 
vid vunna lirdomarne till nytta, genom att ur dem utdraga 
teglor for ett med matsmiltningslagarne éfverensstiémmande 
lefnadssatt, i forhallande till Alder, konstitution och 6friga om— 

stindigheter. Huru manga brister och ofullkomligheter an 
kunna vidlida féregdende framstallning, béra dock de betrak— 
telser vi der gjort, icke vara forspillde, om de blott kunna gifva 

ett begrepp om huru sadana slags kunskaper kunna géras frukt- 
bara i lifyet och befordra menniskosligtets helsa och lycka. 
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Efter den allmanna férestallningen om dietetiken, synes 

ett fOrnuftigt val af fédoimnena vara det enda, som man be- 
traktar sisom ett visendtligt vilkor for en frisk och god mat— 
smiiltning. Derfére fragar man alltid lakarne om det ena eller 
andra imnet ir nyttigt eller skadligt for magen, hvaremot 
man sillan stricker sin vettgirighet sa lingt, att man fragar, 
om icke naturen dervid fastat nagra andra vilkor, som det 
ocksi kunde vara tjenligt att kinna och uppfylla. Och likval 
ar valet af fodoimnen i sjelfya yerket blott en af de manga 
omstindigheter som fordra yar uppmiirksamhet, och det han— 
der ofta, att samma Amnen som smiltas med stérsta latthet 

under gynnande forhallanden, linge nog kunna ligga of6ran— 
drade i magen, om nédiga vilkor icke iakttagas. Vi vilja der- 
fore har kasta en blick pa nagra af de PONT RR bland dessa. 

En vigtig punkt ar saledes ¢iden fir maltiderna. Det 
bir latt inses af vara betraktelser 6fver kroppens naring 1 
allmauhet, att naturen har bestimt det sa, att vara maltider 

skola inrattas efter kroppens behof, men icke att vi skola 

ata pa bestiimda tider hvarje dag, antingen vi aro hungriga 
eller icke. Personer som hafva straingt kroppsarbete, eller 
vixa starkt, behéfva ata bade oftare och mera dn de, hos 

hvilka detta icke dr héindelsen; eller med andra ord: malti~ 

derna béra bestaémmas efter personens lefnadssitt och for— 
hallanden, men alldeles icke endast efter klockslaget. Emeller— 

tid ligger det i den djuriska ekonomien, — sdsom vi redan 
forut anmairkt, — en sa stark strafvan till periodisk verk— 
samhet, att yi sa mycket som mojligt bora iakttaga en viss 
regelmassighet med afseende pa maltiderna. Detta bér i all— 

minhet medféra en ringa syarighet; ty bland en mennisko— 
klass, hyars lefnadssitt och sysselsittningar dro regelmassiga 
och af ungefar samma slags art, bér ocksa forbrukningen vara 
densamma, och faljaktligen behofvet afmat kannas ungefiar efter 
lika langa mellantider, med undantag af de afvikelser som grunda 
sig pa olikheter i Alder och konstitution. F6r hyarje sarskild 
klass af menniskor dro derfére bestiimda maltidstimmar icke 
mindre naturliga, an nyttiga; da deremot personer, hvilkas lef- 
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nadssitt for 6frigt ar olika, vilja bestimma samma tid fér sina 
miltider, iir ett sidant arrangement icke dindamilsenligt. 

Kroppens benigenbet till periodicitet ar sA stor, att mat— 
lusten ganska linge aterkommer p4& den vanliga mattiden, 
dfven om det intraffat négon betydlig férandring med de 6f- 
riga férhdllanderna, och féljaktligen afven med organismens 
behof. Om den icke da tillfredsstilles, upphor den Ater for 
égonblicket, men slutligen blir dess ansprak s4 trangande, att 
det icke lingre kan lemnas ouppfyldt. 

Naturen har for 6frigt gifvit menniskan en betydlig grad 
af frihet att bestiimma de mellantider, efter hyilka matlusten 

krafver att. tillfredsstillas, for att derigenom sitta henne i 
stand att limpa sitt férhallande efter de mangfaldigt olika 
omstindigheter, i hvilka hon kan blifya férsatt. Emellertid 

kan man i allmanhet antaga att det bor forlépa 5—6 tim— 
mar mellan hvarje maltid, nagot mer eller mindre efter om— 
stindigheterna. Matsmiiltningen upptager 3—5 timmar, och 
magen behéfver nagon hvilotid sedan matsmiltningen ar slu— 
tad, innan den ater kan med helsa och kraft bérja sin yerk— 
samhet. Matlusten intrider derfére icke heller forr an magen 
nagon tid varit tom; om man ater tidigare, saledes innan ma— 
gen aterfatt sin fulla kraft, och medan magsaftens afséndring 
och muskelyerksamheten fro ofullkomliga, blir matsmaltnin— 

gen jemforelsevis klen. Annu skadligare ar det naturligtyis, 
di miltiden fornyas innan matsmiltningen af det foregande 

malet ar fullbordad. 
Naturen har s&ledes ingalunda anyisat nfgra vissa tider 

af dagen sdsom bestimda for att ata och dricka, men detta 

bor inriittas efter de omstindigheter, hvarunder personer lefva, 

afvensom efter maltidernas beskaffenhet. Det dr tydligt, att 

den som har strangt kroppsarbete under hela dagen, behéfver 

titare och starkare maltider, in den som nistan alltid sitter 

stilla, och att den som iter mycket i sender, icke behéfver 

fornya miltiden si snart som den, som endast iter litet. 

Vanan, eller rattare sagdt 6fningen, utéfvar hir ett stort in—. 

flytande; sdledes ar det icke sillsynt bland yilda folkslag, som 
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ofta hafva svarighet att skaffa sig mat, att de pd en ging for— 
tira sé mycket att de kunna hjelpa sig dermed under tva anda 
till tre dagar, utan att matsmialtningen lider ndgot deraf. 

Det jr saledes endast di menniskans lefnadssaitt och 
sysselsiittningar aro likformiga och regelmiissiga, som det kan 
bli fraga om bestimda miltidstider; och dessa maste vidare 
omyexla allt efter omstindigheterna. Fér den som i éfver— 
ensstimmelse med naturens ordning, arbetar om dagen och 
sofver om natten, dr utan all tvifvel tjenligast att tidigt for— 
tira frukost, tidigt middagsmaltid och tidigt qvillsvard. Men 
da man, — sisom vanligen sker enligt det sa kallade civili— 
serade lefnadssittet, — icke stiger upp f6rr an laingre fram — 

pa foérmiddagen, och forst nagra timmar fore gryningen gar 
och lagger sig, skulle det icke vara tjenligt att bestiimma mid- 
dagsmaltiden till kl. 42 eller 4. — Jag vill tilligga nagra all- 
manna anmirkningar med afseende pa vara sarskilda maltider. 

Frukosttiden maste naturligtvis till en stor del vara be- 
roende af personens lefnadssiitt och konstitution. Den som 
ater en stark, dugtig aftonmaltid, behéfver icke ata frukost 
forr an en till tva timmar efter uppstigandet; men de perso— 
ner som sent ita middag och icke sedan fortira nagot pa 
dagen, kunna icke bida si lange. Personer som hafva en 
svag konstitution, aro ofta odugliga till allt kropps— och sjils- 

arbete om morgonen, innan de fortirt nagot; men starka, 

friska menniskor och sddana, hos hvilka matsmiltningen af 
naturen ir langsam, kunna ofta vinta 2—3S timmar pa fru— 
kosten, utan skada, ja de kunna mdngen gang hafva nytta 
deraf. Erfarenheten ar den enda sikra vagledaren i detta af- 
seende; men sisom allman regel kan man antaga, att den biista 
tiden for frukosten, ar en half eller hel timme efter sedan man 
uppstigit. Den som gar upp mycket tidigt, eller linge maste 
vinta pa den stadigare frukosten, gér bast att fortira ett eller 
annat, till exempel en kopp the eller kaffe, straxt innan han 
bérjar sitt arbete, emedan ett langt fastande pd morgonen 
ofta medfér svaghet och matthet for hela dagen. 

I synnerhet giller detta fir sidana personer, som allt 
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frin morgonen maste blottstalla sig fér vader och vind eller 
sjukdomsorsaker; de béra alltid derf6rut dta frukost eller 4t— 
minstone nigot surrogat fér densamma. Det dr nemligen en 
kiind sak, att kroppen ir langt mera blottstilld fér inyerkan 
af kéld, smittimnen och dylikt, om morgonen medan man 
innu ar fastande, an langre fram pa dagen; derfore later man 
icke heller gerna soldater och matroser blottstilla sig fr 
luften, i synnerhet i osunda trakter, innan de fatt frukost, och 
forsummandet af denna férhdllningsregel bar ofta medfért 
skadliga foljder. Detta giiller naturligtyis framfér allt for 
dem som hafya svag konstitution. Orsaken till denna stérre 
mottaglighet for sjukliga inverkningar om morgonen dr icke 
svar att forklara. Magen och den 6fre delen af tarmkanalen 
hafva da i flera timmar yarit alldeles tomma; de uppsugande 
kairlen och de andra till matsmaltningen hérande organerna, 
hafva likaledes hvilat och dro nu uppvaknade med férnyad 
kraft och fardiga till verksamhet. Deremot fortfar afsaittnin— 
gen af nytt naringsimne i kroppens olika delar, och en be— 
tydlig afséndring forsiggar fran huden och Jungorna. Det ar 
saledes icke underligt att kroppen ar i behof af ny naring; de 
uppsugande kirlen dro féljaktligen mycket yerksamma, eme— 
dan alla delar af kroppen behéfva ny materia for att ersatta 
den forlorade. Under sddana omstindigheter uppsugas der— 
fore skadliga imnen, sdésom osunda adngor, smittémnen o. s. 
y. med stor litthet. 

Da den maltid som man njuter om morgonen, jemfo- 
relsevis dir mindre stark, och matsmaltningsverksamheten vid 
denna tid frisk och liflig, si infinner sig matlusten ater hasti— 
gare efter denna, ain efter den mera stadiga middagsmdliiden. 
Derfére lata de personer som icke alldeles foryandt naturens 

ordning, siillan langre tid iin fem timmar passera mellan fru- 
kosten och middagsmiltiden. Da personer sdledes uppstiga 
pa den naturliga tiden om morgonen, och efter en passande 
mellantid fértira sin frukost, kommer saledes middagstiden 

att infalla midt pa den naturliga dagen; men detta, likasom 

si mycket aunat, ar alldeles férvindt i vara hégre klassers 
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lefnadssiitt, churu det likval dervid icke egentligen blir deu 

sena maltidstimman som man hulvyudsakligen har anledning att 

ifra emot, emedan den jemforelsevis ir temligen andamalsenlig. 

Det var i fordna dar, ett bruk i Edinburg, och ar det anau pa 
vissa stillen, att stiinga butiker och kontor nagra timmar midt 

pa dagen, pa det att fdrrittningarne der icke skulle komma t 
en otillbérlig kollision med middagsmaltiden. Detta bruk 
var ganska dndamalsenligt; matluslen ar da sa stark, att den 
tvingar menniskan att ata sé mycket som naturen behéfver, 

utan att den likvil ar stegrad till den glupskhet som fram— 

kallas genom fastande Atta till nio timmars tid eller deréfver. 

Familjens medlemmar dro da samlade; man utbyter da arbetet 
mot hvilan och muntert siillskap, som ar ganska nyttigt for 
matsmaltningen. Foljden hiraf blir da att man sa mycket 
snarare blir skicklig att Ater bérja sina forraéttningar med for— 

nyad kraft och liflighet. 
1 England ager deremot ett annat forhallande i allman- 

het rum. Husfadren hemkommer ofta efter sju till atta tim— 
mars fastande, medtagen och uttréttad af sitt arbete, och satter 

sig till bords, nagon ging i ett tillstand som gér honom foga 
stimd att finna forndjelse och vederqvickelse i sillskap med 
sin familj. Deremot kainner han sig sa utmattad, att han ge— 
nast har behof af hetsig mat och dryck, hvilka ocksd vacka en 
behaglig kinsla hos honom; men ingenting kan vara mera 
bakvandt, an att anse denna kinsla sdsom ett bevis pa att ett 

sadant forhdllande ar nyttigt. Kroppen vanjes vid denna ret— 
ning, som bestindigt maste 6kas och snart forstér hela mat— 

smialtningen. Icke sillan gér man ock det onda dnnu viirre 
genom de otjenliga medel man anvinder for att forebygea det. 
Salunda har man stundom en obestimd forestiillning om att 
kroppsrérelse skall vara nyttig for matsmaltningen, utan att 

hafva begrepp om att den da bor ske pa en viss tid och pa 
ett visst sitt. Man foretager sig silunda ibland, efter att sju 
till atta timmar hafya setat pa sitt arbetsrum och der ut— 
tréttat sig, att géra en promenad pa en mil eller s4 omkring, 
innan man gir till middagsbordet, och férspiller sdlunda de 
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svaga krafter man innu dgde i behall, och blir alldeles bedra— 

gen i sin férvintan, da man nu finner matlusten och mat 

smiiltningen vara nistan annu mindre dn forut. Ett sidant 

uppskof och missbruk med kroppsrérelsen, d4 kroppen blifyit 
for svag att draga nytta deraf, ar i synnerbet vanligt hos 
fruntimmer, och bidrager ofta att bringa deras matsmiltning 
1 oordning. 

Da vi saledes bestimma fem timmar sésom en passande 
mellantid mellan frukost— och middagsmiltiderna, {4 yi icke 
forgita att tillagga, att manga omsténdigheter kunna géra nd— 
gon férandring i detta afseende nyttig och nédvandig. Fér 
personer som hafva mycket arbete i fria luften, for barn som 

vaxa starkt och for konvalescenter, kan detta mellanrum med 

forman f6rkastas; hvaremot detsamma f6r sddana personer, 
hvilkas staéllning medfor mycket stillasittande och icke krafver 
stark foda, utan skada kan goras betydligt langre. Afyen be- 

ror mycket pa matsmiltningens naturliga hastighet eller lang— 
samhet, hvilken kan vara mycket olika hos olika personer, 
ifven under friska tillstandet. I sjelfva verket bér nemligen 
regeln lyda sd: att man intager middagsmdltiden, da sa lang 
tid férflutit efter frukosten, att en stark matlust antyder att 
kroppen dr i behof af ny naring, antingen denna tid ar lang 

eller kort. 
Da férhallanderna aro af den beskaffenhet att man néd— 

gas vinta linge pa middagen, till exempel sju till atta timmar, 
kan det vara skil att tillstyrka, att under mellantiden intaga 
ett mellanmal (luncheon), hvilket bruk afven ar temligen all— 
mint, ehuru detta hos manga blir sa stadigt, att man lika val 

kunde rikna det for middagsmaltid; den langa fastan forsva— 

gar nemligen eljest ganska Jatt matsmaltningskraften. Detta 

giller hufvudsakligen for dem som hafva starkt kroppsarbete 

i fria luften, afvensom fér svaga personer, hyilka hyarken tala 

lang fasta eller kunna férdraga mycket stor miingd mat pa 

en ging. Deremot ar det endast en ovana, att personer, t 

brist pa battre sysselsittning, hvarje férmiddag fylla sina ma~ 

gar med pastejer och dylikt, utan att géra mera afseende pa 
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dess verkliga behof, iin om matsuniltningen endast vore inrdt— 

tad som ett bihang till smaksinnet. Féljden hiraf blir att de 

sakna matlust vid middagsmAltiden, och da denna icke desto— 
mindre skall vara stark, kiinna de sig derefter illaméende och 

deras matsmiiltning blir forsvagad. For att hjelpa denna 

svaghet, som icke har sin anledning i tombet, utan i ofver— 
fyllande af magen, taga de sin tillflygt till hetsiga raitter och 

vin, likasom fér att gjuta olja pa elden. 
Om det i allmanhet ar af vigt att icke allt for lang tid 

forgar emellan miltiderna, sa giiller detta foretraidesvis for 
barn, hos hvilka niringen ar i den stérsta verksamhet. Hos 
fullvaxta kan kroppen till nagon tid motsté den skada som 
fljer af oregelmissiga mialtidstider; men barnets annu icke 
fullt utvecklade organism lider genast deraf. Derfore ar det 
ingen tvifvel om, att ju en tidig mattimma fortjenar att sair— 
deles rekommenderas fdr barn, och det dr ett stort fel, da 

skolgingen dr s& inrittad, att barnen icke kunna fa tid att 
ata férr din Jangt fram pa eftermiddagen, sedan de likval gatt 
i skolan tidigt pa morgonen. Emellertid ir detta ett ganska 
allmant bruk, och di syag matsmiltning och klen helsa in— 
triffa sisom naturliga féljder af vara naira nog vansinniga an— 
stalter, draga vi endast pa axlarna éfver tidens elande och 
skryta 6fver den frtraffliga helsa och hardning som man fann 
hos barnen under var egen ungdomstid, och som trotsade bade 
vider och vind, — i stillet for att blygas ofver var egen dar- 
skap och vidtaga andra, férstandigare atgarder. 

Hvad betraffar aftonmdltiden, ar den till en stor del be— 

roende af middagsmaltiden. Da denna sednare efter regeln 
bor vara det stadigaste malet, kan tiden mellan det och det 

féljande vara nagot langre; likvél bér omkring sex timmar 
vara den mest passande mellantiden. Fér personer som ita 

middag sent, utan att gi mycket sent till sings, blir det sale~ 
des icke tid f6r middagsmaten att smiiltas, och fér matlusten 
att dterkomma, sa tidigt att det kan vara tjenligt att frtiira 

nagon fastare aftonmaltid. Deremot iir landtmannen, hvilken 
ater tidigt, gir ute pa sina dgor flere timmar pa eftermidda— 
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gen, och hemkommer pa aftonen med stark och god matlust, 
fullt berdttigad till ett godt mal innan han ligger sig. Det 
har da forflutit en tillrickligt lang tid efter middagsméltiden, 
och aftonmalet kan intagas sf tidigt, att det annu Aterstar ett 
par immar innan han gir till sings. Den som ater middag 
kl. sex till sju, och derefter ofta vistas i sillskaper till kl. tre, 
fyra pa morgonen, kan deremot hafva behof af att fortara ni— 
got kl. ett, tu pé morgonen, och han skall knappast kunna 
upplylla de besvarliga pligter som detta Jefnadssatt Alagger 
honom, utan understéd af mat och vin. Visserligen ar det 
den skillnad emellan dessa, att landtmannen skérdar helsa och 

god matsmiltning af sitt lefnadssitt, hvaremot den andre fér— 
derfvar sin mage och férsvagar sin helsa; men anledningen 
dertill ligger icke s& mycket deruti, att det ar ett forvandt 
forhallande mellan hans maltider, som icke snarare derufi att 

hela hans Jefnadssatt i allmanhet dr alldeles stridande mot 
naturens ordning. ‘ 

Vi bore likval icke af fruktan att pa aftnarne 6fverlasta 
magen, férfalla till den motsatta ytterligheten, och efter lang 
fasta ga till sings med alldeles tom mage. Om vi an somna, 
blifva véra drémmar knappast angenimare eller sémnen lug— 
nare, 4n om magen varit alldeles full. Man erfar under sé— 
dana omstindigheter en gnagande kiinsla, som medfér oro och 
nervés retlighet. Jag har ofta sett sddana tillfalligheter for— 
svinna endast genom fortirandet af en kopp saleb ett par tim- 

mar férr én man gatt till sings. 
Vi mAste afven nimna nagra ord om fértirandet af the 

och kaffe pa eftermiddagen, Fér den som ater middag tidigt, 

si att det ar lang tid till aftonmalet, kan en kopp the med 
litet bréd vara ganska passande; detsamma giiller ock har, 

som om mellanmilet pa férmiddagen. Det dr ett temligen 
allmant bruk att dricka en kopp starkt kaffe straxt efter mid- 

dagsmiltiden, och man tycker sig finna att matsmaltningen 

deraf befordras. Det verkar starkt retande och kan derfére 

val till nagon tid frambringa en angeniim kiinsla; men har 

som alltid, blir likval svaghet vanligen den slutliga foljden 
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af retningen. Om denna ain icke kannes eller verkar till den 

grad efter kaffe, som efter spirituosa, sd éger den dock verk- 

ligen rum, och det ir langt biittre att vinja magen vid att 

fullgéra sin skyldighet utan ndgot sidant frimmande bistand. 

Ilvad betriiffar de egenskaper som tillhéra the och kaffe, af- 

vensom ock dessas nyttiga eller skadliga inflytande pa krop- 

pen, sa vore det alltfr vidlyftigt att har naérmare vidréra. 

Naturligtvis giller hvad vi har ofvan sagt om tid och 

timmar for de siarskilda maltiderna, endast for det regelmas— 

sigt ordnade lefnadssittet, och kan under vissa omstindighe- 
ter tala betydliga undantag. Naturen har afven i detta afse- 

ende lemnat oss mycken frihet att modifiera vart lefnadssatt, 

endast yi iakttaga den lefnadsregel att i det narmaste félja 
naturens verkliga behof, sa att vi fortira var maltid, forst se- 
dan den foregdende miltiden ar smalt och magen ar uthvilad 

samt tillkinnagifver genom en god matlust, kroppens fornyade 

behof. Pa detta sitt kunna vi ganska litt, t. ex. vid foraén— 

dring af vistelseort, utan skada tala betydliga omvexlingar 1 

vart lefnadssitt, hvilka skulle blifva skadliga s& vida vi icke, 
i méjligaste 6{verensstammelse med de organiska lagarne, rat= 
tade oss efter omstiindigheterna. Om vi saledes, af en eller an- 

nan anledning, nédgades féraindra var middagstid fran klockan 
ett till klockan fem, men likvél icke ville afsta ifran var forut 

vanliga, stadiga aftonmaltid omkring klockan sju, sdskulle detta 

icke kunna undga att medféra skadliga féljder, hvaremot vi 
icke bore hafya nagot men deraf, om vi afstaé fran aftonmal— 
tiden, och néja oss med att nagot senare fértira en kopp the 
eller nagot dylikt. 

En annan vigtig punkt vid frdgan om dicten, ar mang- 
den af fodoimnen; och afven har Aterkommer den allmiinna 

regeln, att denna bor sta i forhallande till kroppens behof; 
men detta kan endast ske, di man tager individets konstitu- 
tion och 6friga omstindigheter i betraktande, s& att det all— 
deles icke gar an att bestimma en viss mingd, som skulle 
vara lika fér alla. 1 allmanhet ar matlusten en temligen god 
och ullforlitlig vagvisare i detta afseende; men yi maste noga 
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akta oss, dels fér att ita s4 hastigt att den icke far tillfalle 
att underritta oss om, nir vi hafva fatt nog, dels ock for att 
forblanda naturens behof, med lusten att tillfredsstalla smak— 
sinnet. 

Att ata for mycket, ar visserligen en Jangt oftare fore— 
kommande och allmannare orsak till menniskornas krampor 
och sjukdomar, én man vanligen antager. I allmanhet heter 
det, att man skall ita till dess man blir matt; men haryid 
bér anmirkas, att denna kiinsla af matthet egentligen ar det 
forsta tecknet pd att vi atit for mycket. Hos en menniska 
med frisk matsmiltning, hvilken fortar sin maltid med till- 
bérlig langsamhet, intraffar ett 6gonblick dé han erfar en 
kinsla af fullkomlig tillfredsstillelse och valbefinnande; men 
detta ar innu icke matthet. Da ar det som magen siger nog; 
fortfar man att ata vidare, infinner sig mittheten, och da ar 

det redan for mycket. 
En blick pa yart vanliga lefnadssatt skall snart visa oss 

huru litet det 6f{verensstimmer med denna naturlag. Ofver— 
allt syndar man emot den, sdyal unga som gamla, fran vag— 
gan till grafven, éfverallt finna vi krampor och sjukdomar som 
endast hafva sin anledning deruti. Man kan visserligen med 
Abercrombie, antaga att fodoimnenas qvantitet ar af ojemfor— 
ligt mycket stérre vigt for en frisk matsmiltning, dn deras 
qvalitet; ja han anser till och med, »att personer med syag 
»matsmiltning niistan icke behéfva fasta afseende pa narings— 
»medlens beskaffenhet, endast de med _ tillracklig stranghet 
yiakttaga de nédiga reglorna med afseende pa qvantiteten». 

Sammanblandningen af olika slags fédoimnen fordém— 
mes stringt af niistan alla forfattare som skrifvit i dictetiken, 

och den ar yisst icke heller att rekommendera. Likyal tror 
jag att den gjort léngt mera skada derigenom att den forledt 
personer att ata for mycket, in genom sjelfya blandningen i 
och for sig. D& magen ar frisk, uppkomma sillan eller aldrig 
matsmiiltningskrimpor efter fortirandet af olika slags fodo— 
amnen vid en maltid, endast att hela qvantiteten icke dfyer— 
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stiger organismens behof och icke ar fér stor i forhallande till 
den mingd magsaft som pa en ging kan frambringas. 

Da matlusten dr naturlig lemnar den otvifvelaktigt den 
basta piminnelsen niir man bor upphira att ata: da nemligen 
den ofvyan omtalade behagliga kinslan af forfriskning har in— 
funnit sig. Men om den ar férvand eller pa annat saitt osé- 
ker, si att vi icke kunna lita pa den, skole vi icke mycket 
misstaga oss, om vi afpasse vdra maltider efter den rérelse 
som kroppen har. Om man rért sig mycket i fria luften och 
det saledes ir mycket som behéfver ersittas, smiltes en stark 
maltid littare ain kanske hilften deraf,da man atta dagar va— 

rit i overksamhet. Det ar foljaktligen ganska oratt att be- 
stimma en viss mingd fér hvarje dag, utan att taga Ofriga 
omstiindigheter i betraktande. Detta oaktadt ar det ganska 
vanligt att se personer, som efter 6fvergangen fran ett lef= 
nadssitt som var férenadt med mycken kroppsrérelse, till ett 
mycket stillasittande lif, andock fortfara att ita lika mycket 
som férut, blott emedan de aro vana dervid. Exempel i detta 
afseende ser man icke sillan hos unga flickor som komma 

fran landet, in till stiderna. De 6fvergad fran den bestindiga 
rérelsen i fria luften, hvarvid de fOrut varit vande, och den 

jemforelsevis foga nérande kost som allmant brukas af de ar— 
betande klasserna, pa en gang till ett alldeles motsatt lefnads— 
sitt, och maste nastan bestandigt halla sig inne, samt maingen 
gang lefva pa en starkt fodande och retande mat. Den starka 
matlusten féljer dem afven till staden, ehuru kroppens behof 
icke langre aro desamma. Foljden haraf blir ofta magsyra och 
en benagenhet for febrar och inflammationer, som icke sallan 
medféra déden, hvaremot deras forandrade lefnadssitt kunde 
hafva varit oskadligt for dem, om de blott iakttagit en for— 
standigare diet, 

Under ingen period af lifvet ar det likval af stirre vigt 
att félja naturens lagar sa val med afseende pa fédoimnenas 
mingd, som afvyen deras beskaffenhet, ain just under den tidi- 
gaste barnadldern; och i ingen period af Jifvet medféra 6fver— 

Combe's Fysiologi. 26 
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triidelserna af dessa lagar mera férderfliga foljder. Man hor 

stundom utbrott af forundran 6fyer den mangd barn som dé 

innan de dnnu fyllt forsta eller andra dret; men dA yi betanke 

den djupa okunnighet som herrskar med afseende pa krop— 
pens vilkor och behof, och barnens deraf f6ljande otjenliga och 
naturstridiga bebandling, kunde man ndstan frestas alt sna— 

‘rare {6rundra sig 6fver att si manga blifva vid lif; och hvar 
och en som haft tillfalle till en vidstrackt erfarenhet i detta 
afseende, skall sikert forena sig med mig i att tillskrifya balf— 
ten af dédsfallen bland barn under tva Ar, dietfel och andra 

6fvertradelser af naturens lagar. Straxt efter fédelsen ar ma— 
gen svag och icke van vid niringsmedel. Dess behof ar félj- 
aktligen snart tillfredsstaldt, men aterkommer deremot ocksé 
hastigare. Ett friskt barn tar bréstet med begirlighet, men 
diar endast litet 1 sender. Det gor ett uppehall, till dess den 
Jilla portion det har fatt, ar fullsténdigt smalt, och fordrar 

da en ny portion, med ett sprak som ingen moder larer kunna 
missforsté. Under de forsta manaderna af barnets Jif, maste 

dess matlust anyisa modren att gifva det bréstet, och om hon 
satt forstar sitt barns yttringar, behéfver hon icke heller na— 
gon annan ledtrad. Under denna alder kan det icke komma 
i fraga att faststalla nagra bestimda tider for att gifva bar— 
net mat. 

Manga médrar anse hvyarje yttring af oro hos barnet, 

sisom ett tecken till matlust; och da barnet skriker, bjuda 
de det dterigen bréstet, ehuru det kanske endast var nagra 
minuter sedan det sist diade. Ingenting kan vara mera skad— 
ligt; magen 6fverlastas hirigenom, och foljden blir kolik, oro— 
lig sémn, febrar och andra farliga sjukdomar. Denna osed ska— 
dar afven derigenom att den afleder modrens uppmarksamhet 
fran den verkliga orsaken till barnets oro. 

Det ar nastan otroligt till hvilken grad mat och dryck, 
afven af eljest forstndiga férildrar, anses for liakemedel och 
trést mot alla méjliga smirtor och obehag som kunna traffa 
barnen. Om ett barn faller mot en sten och stéter sitt ben, 

straxt sdker man tystna dess skrik genom att stoppa en bulle 
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imunnen. Om det ar kinkigt emedan det mistat en leksak 
eller haft nagon annan motging, tréstar man det med sylt 
eller annat slisk, hvilket ofta nog just framkallar koliksmartor, 
som valla barnet syéra plagor. Ja, det gar sa langt, att man 
ofta ser amman, da barnet icke lingre vill svalja, men fortfar 
att skrika, gunga det pa armarne, likasom for att skaka ner 

maten, och sdlunda forma det att ater borja ata. Och det ar 
verkligen icke sallsynt att ammans ihardighet segrar och tvin— 
gar barnet att sluka maten, ehuru den i sjelfva verket ar mot- 
bjudande. 

Lat gerna matlusten vara den enda regel i detta afse— 
ende, men lat den da komma af sig sjelf, och gér inga forsék 
att framkalla den; »modren skall icke bjuda barnet bréstet, 
utan barnet skall séka det;» tager det bréstet med likgiltig— 

het, sisom om det dermed yisade en ynnest, har det intet be= 
hof deraf. Om det kianner verklig hunger, férhaller det sig 
helt annorlunda; alla dess atbérder uttrycka dess atra; dess 
égon fdlja modren och séka uttyda hvarje rérelse; om det 
skriker, sa upphér skriket sa snart hon nirmar sig, och leende 

kommer 1 stillet for tararne. Ligges det da till brostet, fattar 
det med begirlighet detsamma, och modren ger da efter for 

elt naturligt behof. Men helt annorlunda forhaller det sig 
da matlusten saknas, och »det blir da en grymhet att fresta 
barnet med att bjuda det bréstet. Huruledes kan man vanta 
att det skulle kunna motsta frestelsen, da vi se fullyaxta per— 
soner, hvilkas matlust redan Ar tillfredsstalld vid ett yppigt 
bord, andock gifva efter fir vairdens trug och stoppa i sig 
mera fn de kunna tala ?» *) 

Lat oss derfore halla oss vid den regeln, att man under 

barnets tidigaste ar ma séka tillfredsstialla dess verkliga behof, 
da dessa framtrida, och icke inskranka sig till ndégra bestamda 
tider, eller bjuda det mat da det skriker af smarta men icke 

af hunger. D&A harnet blir nagot aldre, kan man deremot sA 
smaningom med férman infora en yiss ordning och regelmas— 
sighet med afseende pa dess fida. 

~*) Londe, Elements d’Hygiéne, vol. Il, sid 464. 
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Manga olyckor dstadkommas derigenom, att menni— 

skorna hafya sa stor beniigenhet att hjelpa naturen pa vragen. 

Detta bérjar it samma égonblick barnet kommit till yeriden. 

Efter naturens ordning intraffar ingen mjélkafséndring ur mo— 
drens brést under de forsta timmarne efter fidelsen, och detta 

visar att bade moder och barn hafva behof af en sidan mel- 
lantid, Men barnmorskan, som anser sig vara klokare an na~ 

turen, tror stundom att barnet skall sydlta ibjel efter nio mé— 
naders fasta, och bérjar derfére straxt att stoppa grit eller 
dylikt 1 magen. Pa detta satt grundligges icke sallan under 
lifvets forsta 6gonblick, en syaghet i konstitutionen och sjuk— 
domsanlag som yara for hela lifyet. I friskt tillstand — och 
det ar endast det hvarmed yi uteslutande sysselsitta oss — 
fordrdjes icke mjélkafséndringen langre an det dr nyttigt 
for barnet. 

Ett annat exempel pa samma forbattringsraseri, finner 

man likaledes vid spida barns behandling. Barnets tarmkanal 
innehaller, da det kommer till verlden, ett slemmigt aimne 
(meconium), som miste aflaigsnas, innan den borjar sina funk— 

tioner, Till detta indamal har naturen gjort den férsta fram- 
kommande modersmjélken yattenaktig och affOrande, och man 
behéfver derfére icke géra annat, an lata barnet f6lja sin na— 
turliga instinkt att dia. Men barnmorskan finner laxerolja 
eller pulver tjenligare, och f6ljden haraf blir en retning, som 

kan hafya skadliga foljder. Ville man behandla djurens ungar 
pd samma satt, sa ar det intet tvifvel, att ju dédligheten afven 
bland dem skulle betydligt tilltaga. 

Att det ar ett allmant fel, isynnerhet hos stillasittande 
personer, att ata for mycket, kunde man, afven om man icke 

hade erfarenhet deraf, sluta af tyenne omstandigheter: nem— 
Jigen det allmanna forekommandet af klen raatetne Eines och 
det allmint utbredda bruket af afféringsmedel, hvilka erfor- 
dras for att bortféra de Ofverllidiga- imnen som upptagas i 

kroppen utan nadgot slags behof. 
Det kan icke vara nagon tyifvel, att tarmkanalen, i men— 

niskans naturliga tillstand, dr i sténd att utfora och yerkstaila 
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sina funktioner utan bitriide af alla slags laxermedel. Da dessa 
iro nédvindiga for att understédja den, maste det aga rum 
en afvikelse fran naturens ordning. Efter hvad vi ofvan hafva 
sett, béra niringsmedlen st4 i forhallande till kroppens behof. 
Om man nu for ett stillasittande lif, hvarigenom kroppen en— 
dast behéfver litet till sitt uppebille, och matsmaltningsorga— 
nerna derjemte sakna det vigtiga understéd som de fa af 
kroppsrérelsen, men man icke destomindre har rikligt nirande 
féda, maste antingen matsmiltningen svika, kroppen erhalla 
for mycken niring, eller en annan onaturlig stimulus blifva 

af behof for att hjelpa tarmkanalen att bortféra det 6fverflo— 
diga. Vi se afven dagligen dessa resultater intraffa. Den ena 
befrias fér en tid fran ett stérre ondt, derigenom att magen 
forsyagas och nekar att smilta det éfvermatt af foda som den 

upptager; en annan, hyars matsmiiltning ar starkare, far blod— 

fullhet och lefver bestiandigt i fara for en sjukdom, hvilken 
kanske slutligen helt hastigt kostar honom lifvet; hvaremot 
annu en annan séker att skilja ifran sig det som han fatt for 
mycket, genom att stimulera magen till en mera dkad verk— 

samhet iin den naturliga, i stillet for att de alla kunde hafva 
undgatt dessa faror och besvarligheter, genom att ata mindre 

och réra sig mera. 
Det ar foljaktligen icke nog att sitta framfor tale 

ugnen och hickla naturen samt klaga 6fver vart sorgliga dde, 
som nédgar oss att alltid begagna medicin. Naturen dr i all— 
manhet langt villigare att fullgéra sina skyldigheter, an vi att 
géra vara, och allt hvad vi behéfve géra, ar blott att uppfylla 

de vilkor, hvarférutan naturen blir vanmaktig och kraftlés, 
och yi sjelfve blifva elandiga sjuklingar. Om vi 6fve var 
kropp och sjil med en frisk verksamhet och inandas den rena 
luft som dr utbredd omkring oss, behéfve vi inga konstiga 
medel for att smalta de fédoimnen, bvaraf kroppen har behof. 

Men om vi icke vilje f6lja naturens lagar, utan nédvindigt vilje 
fortfara att sitta inne och fortira langt mera an kroppen be- 
héfver, samt derigenom blifva sjukliga, si ma vi d& 4tmin— 
stone yara billiga, och icke skylla pa var Herre, samt klaga 
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éfver en klen konstitution; utan lat oss hellre tillstt att det 
dr vir egen enfaldighet som ir orsaken till alltsammans. 

Man betraktar stundom magen och tarmkanalen sdsom 
en herrskande tyrann, hvilken har tagit plats hos oss, och 
sitter der endast for att géra oss fortret. Pa dem skylles allt 
ondt som man icke tydligen kan bevisa att ndgot annat or~ 
gan har skulden till, och derjemte behandle yi dem med den 
stérsta likgiltighet och bristande uppmarksamhet. Man spor— 
jer aldrig om deras krafter och behof, utan endast pdlassar 
dem, nastan varre an en pack4sna; och om de sjunka under 
sin bérda, klandrar man dem och beklagar sig sjelf pa ett 
oférsvarligt sitt. Kénne vi oss mindre valmaende efter en 
stark mialtid, sd ar det icke vt som begatt fel, derigenom att 
vi atit for mycket. Nej! det ar fisken som ligger tungt i ma— 
gen, eller magen som dr sa elindig eller si olycklig att han 
icke kan tala fisk eller soppa, eller potatis eller andra ratter 
som vi tycke om. Vz hafve naturligtvis intet att géra med de 
olyckliga foljderna, pa annat sitt, an som oskyldiga och oratt— 
vist lidande yarelser. Vi ate aldrig mer in tillrackligt. Vi 
sluke aldrig massor af hummer, ostron, Jax, ost eller andra 

aémnen, som erfarenheten visat oss att var mage icke kan fala. 
Vi aro dertill alltfor kloka och sjelfuppoffrande; och likval 
far magen pa ett eller annat satt fatt pa dessa amnen, och yi 
maste lida straffet, alldeles som om vi hade atit dem med vett 

och vilja! Det ar likval hardt att viicke kunne fa fora ett 
sémnigt och overksamt lif, och likval fa aga matlust som en 
bonde och matsmaltning som en tiger! — Men sedan det nu 
en gang ar sa olyckligt inrittadt, att vi antingen maste lefva 
som férnuftiga varelser, eller ocksa lida straff; manne det da 
icke vore mera déndamialsenligt att hafva noggrannare uppsigt 
pa magen och séka halla den i ordning genom ett fornuftigt 
lefnadssatt ? 

Vid 6fvergangen fran den yerksamma och bullrande 

ungdomstiden, till mannaaldern, blir forsiktighet af annu mera 

vigt an férut. Kroppen vaxer icke lingre, och naringen be- 

hofver sdledes endast ersitta det férbrukade; matlusten blir 
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faljaktligen mindre stark och matsmiiltningen mindre kraftig. 
Om man nu likvil fortfar att ita lika mycket som foérr, och 
om man derjemte kommer att féra ett stillasittande lif, sa - 
kan val matsmiltningsorganernas naturliga kraft till nagon tid 

‘motsta de skadliga foljderna af detta misstag; men pa ling- 
den maste derigenom grundlaggas en eller annan sjukdom, — 

hyilket vi alltfér ofta finne bekraftadt af erfarenheten. 

Om fér stark féda ar den férnimsta sjukdomskillan for 
medelklassen och de s. k. hégre klasserna, ar deremot i iinnu 

hégre grad ett motsatt forhallande forstérande bland de fat- 
tiga och arbetande klasserna. Af nédvindighet tvungen att 
tifla med stindigt mer och mer férbattradt machineri, och 
vid en fortgdende tillvaxt af folkmangden, maste handtverkaren 
fér att fortjena det nédyandiga, stundom anstringa sig till en 
grad som, afvyen om han hade tillracklig naring, skulle éfver— 

stiga hans krafter; och da derjemte, hvilket icke sillan ar 

handelsen, ar f6renad knapp l6n, stor familj och oférnuftig 
hushillning, sa att fodan blir klen och délig, kunna féljderna 
for deras helsa icke blifya annat an hégst bedréfliga. For 
den som aldrig tinkt 6fver detta amne, kan det kanske synas 
6fverdrifvet nar jag pastar, att atminstone nio tiondedelar af 
de laigre klasserna i vart samhille (England) lida bade till 

kropp och sjal af for starkt arbete och for klen féda, och lik- 
val ar jag 6fvertygad om att ju mera man undersoker forhal— 
Janderna, desto mera skal] man inse sanningen och betydelsen 
af detta faktum. Det ar visserligen sant, att helt fa dé af 

svilt; men det ar icke mindre sant att tusentals lif betydligt 
forkortas genom dessa omstindigheter, och att det verkli- 
gen dr en sillsynthet att se en flitig arbetskarl uppna en 

hég alder. Att dédligheten i det hela ar stérre bland de ar— 
betande klasserna, an bland de s. k. hégre klasserna, sA val i 
allmainhet som under epidemiska sjukdomar, hafve yi ofvan 
nimnt. Val kan detta till en stor del tillskrifvas de forres 
mindre renlighet och oordentliga lefnadssatt, men afyen dessa 

fel kunna ofta hafya sitt ursprung fran samma rot, — brist pa 
tillracklig hyila och god féda, 
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Dessa olyckliga f6ljder inskrinka sig likvél icke endast 
till kroppens tillstand; samma orsaker verka dfyen skadligt 
pa sjiilen. Fattigdomens bérda nedtrycker ofta all moralitet 
och upplysning, hvarfére brott och oroligheter alltid aro mera 
att frukta under dyr tid och olyckliga konjunkturer for fabri— 
kerna och dkerbruket. MKroppslig helsa, tillfredsstalld matlust 
och lugnt sinne dro goda stéd fér folkets moralitet och det 
allmanna lugnet; och der dessa férmaner saknas, uteblifva 

sillan missnéje och forbrytelser. I lagstiftningen lemnar man 
likval alltfor liten uppmirksamhet 4t detta amne, och lagarna 
ga endast ut pa att undertrycka féljderna, hyaremot den killa, 
hvarifran de utga, lemnas bppen. 

Bland fattigt folk lida sa yal barnen som foraldrarne, 

bade i fysiskt och moraliskt hinseende af otillricklig foda. 
Deras mat bestar nemligen till stérsta delen af vegetabiliska, 
féga narande amnen: potatis, tunn, klen soppa o. s. ¥., men 
mycket litet k6ottmat. En sadan mat ar hvarken tillracklig 
for den som arbetar starkt, eller for barnet medan det vixer. 

Foljden deraf blir en ofullkomlig utveckling af kroppen och 
en motsyarande slapphet i sjilsformoégenheterna, samt minskad 
kraft att motsta inyerkan af sjukdomsorsaker. Detta hafye 
vi tillfalle att tidigast erfara i flere arbetshus och barmher— 
tiga stiftelser, der barnen yanligen traffas sma till vaxten och 

i Ofrigt klena till kropp och sjal. 
Afven bland de mera vilmaende klasserna finner man 

samma omstdindigheter mangen gang skadligt inverka pa ung— 
domen. Jag har flera ganger haft tillfalle att se sa val inom 
familjer, som i de skolor der barnen afven erhalla mat, att 

man har sékt undertrycka den friska matlusten eller stilla den 
med s&dan mat, som i jemférelse med massan, innehaller allt— 
for litet nairing, mangen gang under den forestallning att man 
bor »iakttaga mattlighet»; och jag har ofta sett skrofler och 
klen mage vara féljden af detta missbruk. Om man later 

barnen yara i yerksamhet och fa behéflig rérelse, och dé ma— 

ten dr enkel men nirande, ita de siillan si mycket att de 
kunna hafya nagon skada deraf, &tminstone da de aro friska. 
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Vidare foljer nu fragan om fddoimnenas beskaffenhet 

(qvalitet). Hvilken mat ar tjenlig for menniskan? Innan 

vi féretage oss att besvara denna friga, maste vi géra ndgra 

foregdende anmarkningar; eljest skulle vi straxt komma pa 

villospar. 

Det ir icke méjligt att niémna nagot bestimdt fodo— 

imne som under alla omstindigheter skulle vara mest pas— 

sande fér menniskan. Fér att vara tjenlige, miste fodoim— 

nena valjas allt efter individets alder, konstitution, helsotill— 

stand och lefnadssitt, afvensom efter Arstid och klimat. 

Samma mat som for en fullvaéxt person kan vara helsosam 
och fédande, ar retande och skadlig for barn. Likaledes ar 

den starkt retande animaliska fédan, som ar ganska passande 
under vintertiden och fér en flitig handtverkare, utomordent- 

ligt skadlig under sommaren elt for ett klent byggdt och 
stillasittande fruntimmer. Det blir derfére af stor vigt att 

kainna de vigtigaste af de omstindigheter som géra modifica— 

tioner i dieten nédviindiga. 
Bland dessa maste vi sdsom en af de fornamsta, némna 

didern. De olikheter som i detta afseende firefinnas hos sam- 
ma person under olika lefnadsperioder, dro dtminstone lika 
vigtiga som de som forefinnas emellan olika individer af samma 
alder. 

Redan matsmiiltningsorganernas olika tillstind i de 
olika Aldrarne, antyder behofvet af en motsvarande modifica- 
tion i den fér hvar och en mest tjenliga dieten. Vi hafve re— 
dan ofvan fastat uppmirksamheten pa detta, da vi talade om 
tanderna. Sa linge dessa icke annu hafva framtradt, bevisar 
detta att modersmjélken ar den mest passande féda for bar— 
net, och di den dr frisk, bor intet annat sittas i dess stialle. 

Framtrédandet af de forsta tiinderna tyder pa en sddan ut- 
veckling af matsmiltningsorganerna, att man d& kan borja 
att derjemte gifva barnet sma portioner af andra litta f6doim— 
nen, sisom saleb, grynsoppa och dylikt; men man maste hir— 
vid vara varsam, si att man icke ger fér mycket pa en gang, 
da magen Jatt blir éfverfyld, likasom det ock ar af vigt att 
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man matar barnet helt langsamt. Detta kan vara en pas~ 

sande firberedelse for att vainja barnet frin bréstet. Icke 
heller kan ndgon, da han betraktar barnets klena kropps~ 
byggnad och svaga muskelsystem, fGrestilla sig att starka och 
retande k6ttratter skulle vara den féda som naturen bestamt 
for detsamma. 

Moderns egen mjolk bor alltid tjena barnet till féda, 4 
vida icke mycket vigtiga skil forbiuda det. Det forefinnes 
alltid en viss 6fverensstimmelse mellan modrens tillstand och 
barnets behof, som icke kan ersittas genom n4got annat me- 
del, och som Ar af vigt for barnets niring. Sdlunda ar mjél— 
ken under de férsta veckorna efter forlossningen tunnare och 
mera vattenaktig, an den sedan blir. Om ett nyfédt barn far 

en amma som blifvit férlést tre eller fyra manader forut, s& 

blir denna mjélk for tung for barnets mage, som Jatt kom— 
mer att lida deraf; motsatsen iger rum om ett barn pa fem 
till sex manader far en amma som nyss blifyit forlést. En 
dylik sympati ager ocks& rum med afseende pd modrens 4l— 

der; ar modren nemligen nagot till aren, sa ar mjélken af en 
ung amma, icke ratt tjenlig for barnet. 

Det fel som oftast begds vid barnens uppfostran, ar det 
hyaremot vi redan har ofyan hafva yttrat oss; nemligen att 
Ofverfylla deras magar. Detta fel ar icke svart att undvika, 

och utgér det enda satt hvarigenom man kan skona barnet 
for de s& vanliga koliksmartorna ock kramptillfalligheterna, 

samt géra dess matsmiltning frisk och stark. En annan or— 
sak till klen matsmiiltning hos barn, hvilken allt for ofta for— 
bises, ar fel i mjélkens beskaffenhet, orsakad af forsumlighet, 

oférstand eller sinnesrérelser hos modren. Man har i all— 

miinhet intet begrepp om vigten af denna punkt, och det ar 

icke ovanligt att médrar visa sa stor likgiltighet i afseende pa 

sitt lefnadssatt, helsa och sinneslugn, som om mjélkafsén- 

dringen och alla andra kroppsliga funktioner voro alldeles 

oberoende af dessa yttre férhallanden. Frisk, narande och 

léttsmalt mjélk kan endast komma fran en frisk moder, och 

det skulle vara en darskap att forviinta att en mor, som for— 
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stér sin egen helsa genom osund féda, brist pa rérelse, oren 

och het kammarluft, icke dess mindre skulle kunna gifva sitt 

barn en lika frisk niring, som om hon sjelf hade lefvat i of- 

verensstiimmelse med sundhetslirans lagar. Det ir alldeles 

icke négon ny lara, att mjilken undergir foradndringar bero- 
ende af modrens helsotillstand och lefnadssaitt, och att dessa 

Aterverka pa barnets tillstand. Sdledes verka de laikemedel, 

som man ger modren, genom mjélken pa barnet, och man 
har icke siillan sett exempel att haftiga sinnesrérelser hos 
modren férindrat mjilken, sd att den hos barnet framkallat 

knip i magen och diarrhé, ja till och med hjertsprang. Be- 
kymmer och nedsldende sinnesrérelser hafya ock ett mycket 

skadligt inflytande pa mjélken, sd yal med afseende pa dess 
mingd som beskaffenhet. 

Det ar en ganska yanlig villfarelse att anse qvinnor som 
amma ett barn, biéra hafva mycket stark foda, och man gif- 

ver dem derfére stundom afven vin, porter och andra jasta 
drycker. Verkan hiaraf blir en fullblodighet och ett upphet- 
sadt tillstand, som mangen gdng minskar och himmar mjélk— 

afséndringen, i stillet for att befordra den. Att ett sadant, 
till sjukdom gransande tillstind — ja mangen ging verklig 
sjukdom — ofta uppkommer hos unga qvinnor, och fram— 
forallt hos sadana, hvilka sisom ammor kommit fran lands— 

orten in till stéderna, hafve vi redan ofvan haft tillfalle att 

nimna; och denna omstindighet ar ofta mycket skadlig for 
barnet, emedan mjilken — som i bérjan var mild, na- 
rande och ymnig, — genom den starka féda som amman far, 
i forening med minskad kroppsrérelse och vistande i instingd 
luft, blir skarp och otillracklig, ja mangen gang gar alldeles 
bort. Naturen har sd inrdttat qvinnans kropp, att modren 
alldeles icke bebéfver 6fverfylla sin mage och forderfya sin 
helsa fér att kunna gifva sitt barn frisk foda, och dé hon for 
éfrigt har en god helsa, behéfver hon ingalunda frukta for 
nagon utmattning, eller taga sin tillflykt till hetsiga amnen for 
att halla sina krafter uppe. En hustru behéfver icke hafva 
starkare foda derfore att hon har ett barn vid bristet. Det 
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kan val handa att en stark mjélkafséndring kan medféra en 

ékad matlust och en kraftigare matsmiltning; och i sfdan 
hindelse ar det naturligt att man derefter bor inratta sin diet, 
likvaél med iakttagande af tillbérlig forsiktighet; men det dr 
rent af vansinnigt om man deraf vill géra en allmén regel och 
yrka att en svag qvinna, som icke kiénner detta ékade behof, 
aindock skulle lefva pé samma sitt. 

Huru linge barnet bor njuta sin foda ur bréstet, ar till 

en del beroende af omstindigheterna. Vanligen afvyanjer man 
barnet vid slutet af nionde manaden; men detta maste ratta 
sig efter modrens och barnets tillstand. Om bada hafva en 
god helsa och barnet fatt flere tinder samt redan ar vandt 
att erhalla nagon annan mat, och arstiden derjemte ar gynn— 
sam, kan nimnde tid kanske vara mest passande. Men om 
barnet ar svagt, tinderna framkomma sent, och amman har 

tillrdckligt med frisk mjélk, samt isynnerhet om det ar vin— 
tertid, ar det langt battre att dréja ett par manader langre. 
Tandernas framkomst ar ett af de vigtigaste tecken som man 
i dylika fall kan fasta afseende vid. Om det finnes anledning 

att frukta for ett eller annat arftligt sjukdomsanlag, sAésom 
skrofler eller krifta, och om man har en frisk och stark amma, 

ar det ofta tjenligast att dréja nagot langre innan man afvaén— 
jer barnet. Likval maste man akta sig att drifva detta sa 
langt, att barnet lider deraf. 

Sedan barnet dr afvanjdt, ger man det i bérjan vialling 

af saleb, sago eller sénderstétta skorpor, jemte mjélk och soc— 

kervatten, och dessa amnen béra under nagon tid utgéra den 

férnimsta delen af barnets féda. Da man icke ger for myc— 

ket deraf, tala vanligen de flesta barn ganska val dessa dm— 

nen, ehuru de négon gang hos svaga barn kunna framkalla 

syra och knip i magen. I sddana fall kan man tillagga en li- 

ten portion hénsbuljong eller svag, val skummad yanlig bul- 

jong, blandad med ris eller saleb. 
Denna féda bir man fortfara med till dess hérntanderna 

framtridt, di man kan gifya litet léskokta agg sdsom 6fver— 

gang till kéttratterna, med hvilka man bérjar i helt sma por- 
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tioner, och ékar si sm&ningom, allt som barnet blir ildre, 

Efter regel borde man icke lata barn bérja med dessa, at- 
minstone icke i ndgon betydlig mingd, innan alla tanderna 

hafya framkommit, och matsmiltningsorganerna dro fullt ut— 

vecklade for att bearbeta dem. 
Det ar ett icke sd sillsynt fel, att man ger barn kétt— 

ratter alltfér tidigt, afvensom ock i for stor mangd, hvarige— 

nom kroppen férsittes i ett upphetsadé tillstand, som skadar 
naringen och kan laigga grund till sjukdomar och syaghet. 

‘ Mangen ging iiter barnet mycket under dessa omstandighe— 
ter, men fortfar icke dess mindre att vara magert, och lider 

emellanat af feber och diarrhé eller forstoppning, hufvudvark 
och sémnlishet. Med denna kroppsliga svaghet foljer afven 
ett kinkigt och retligt sinnestillstind, som star i en skarp 
motsats till friska barns vanliga munterhet. De vanliga 
barnsjukdomarne: messling, skarlakansfeber och kikhosta, an- 
gripa ofta med oyanlig haftighet sddana barn, och sluta icke 

sillan med déden. | 
En af de mest férderfliga vanor for barn, ar deras ni— 

stan oupphérliga atande. Da barnet ar tva ar gammalt, ar 
en mellantid af fyra timmar mellan maltiderna sallan for myc— 
ket. Det ar ett stort fel da man inbillar sig att man icke 

pa annat satt an med mat kan fa barnet tyst och stilla. Olye— 
kan ar vanligen den, att modren ofta icke férstar, eller icke 
tanker pa att sysselsitta barnets kroppsliga och andliga kraf— 
ter. Barn likna i detta afseende fullvaxta personer. ‘Se dem 
nagot att sysselsitta sig med och tinka pa, och de skola icke 
begira mat oftare én da de dro i verkligt behof deraf; lem- 
nar man dem deremot i overksamhet, sa blir maten det enda 
foremalet for deras tankar, Jag ir sa 6fvertygad om detta, 
att jag anser den barnpiga eller amma alldeles oduglig, som 
klagar Ofver att det barn som hon skéter (om det for ofrigt 
ar friskt), alltid skriker efter mat. 

Det ar hufvudsakligen bland de mera yilmdende klas— 
serna inom sambillet, som klen niring beror af for mycken 
eller stark och hetsig féda. Deremot uppkomma samma 
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olyckliga féljder bland de fattigare klasserna, af motsatta an- 

ledningar, nemligen for knapp och litet fodande mat, i for— 

ening med dalig bekladnad, osund Juft i bostiderna, och brist 
pa renlighet. Blodet bildas af chylus, och dé denne dr klen, 
blifva foljderna deraf for kroppens néring desamma, antin— 
gen anledningen dertill ar brist eller 6fvermatt, for stark el- 
ler for svag féda. Allt som kroppen mera utvecklas, och 
krafterna samt lusten till verksambet och rérelse tilltaga, 
blir en stérre mangd animaliska fodoimnen nyttig och bebof- 
lig for helsan. Tuggningsredskapen ar vid sjette till sjunde 
aret tillrackligt stark att bestrida sitt arbete, och magen 6f- 
veranstringes icke da for att smilta dessa fodoimnen. Men 

ett nddvindigt vilkor for att matsmaltningen skall kunna till- 
boérligt forsigga, ar mycken rérelse i fria luften. Vi hafve vid 
hvar och en af de olika funktioner som vi hair ofyan afband- 
Jat, haft tillfalle att inpragla vigten af denna punkt, hufvad— 
sakligen for den uppvdxande ungdomen, och aterkomme nu 
dertill. Det bor sdledes icke férundra nagon att héra, att 

det afven for matsmiltningens skull ar ett helt och hallet for— 
kastligt och skadligt bruk att halla barn i stillhet flere tim— 
mar i sender, med liasning och forstaéndséfningar, vid en al— 
der som fordrar bestindig rérelse och kroppsverksamhet. Det 

ar langt ifrén att fordildrar genom denna uppfostran erna sitt 

andamal: att géra barnen till genier! Deremot lemnar histo— 

rien talrika exempel derpa, att de stérsta genier, i sin ungdom 

icke utmirkt sig genom nagot annat an tréghet, lattja och 

god helsa. 
Vid perioden fran 6—7:de aret och till fullvuxna aldern, 

under det att vixten ar i full gang och lifsverksamheten i all— 

miinhet pa sin hdgsta héjd, blir sdledes en kraftigare och 

mera nirande féda nédviindig for kroppens helsa och utveck- 

ling, naturligtvis under forutsattning af i éfrigt naturligt for— 

hallande. Under denna Alder forsiggar matsmiltningen med 

en latthet och kraft, som af m&éngen gammal dyspepticus be- 

traktas med afundsam blick, och blott man sérjer for att de 

unga dro i rérelse och verksamhet, kan man i allmanhet gan— 
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ska lugnt lata dem ata nara nog hvad och si mycket dem 

lyster. 

Med afseende pa dieten for olika konstitutioner bland 

fullvixta, har jag endast féga nytt att meddela. Flera om— 
stindigheter miste har tagas i betraktande. Den medfodda 
kroppsbeskaffenheten gér att den mat som ar tjenlig for en, 

ar det icke for en annan. Sdledes kan en Jugn, flegmatisk 
menniska, hvars blod icke litt sittes i rérelse, hafva nytta af 
en stark och stimulerande féda, som hos en mera retlig och 
lattrérligare person skulle fororsaka en onaturlig hetta i blo—~ 

det och vara skadlig fér helsan. Vidare maste fédan vara 
desto starkare och mera narande, ju mera kroppslig verksam— 
het personen har, och tvertom. Men i det hela kan man 

svarligen angifva nagra tillréckligt allmanna foreskrifter om 

de olika f6doadmnenas inflytande pa olika menniskor, med af- 

seende pa deras individuella kroppsbeskaffenbet, och jag vill 

derfore inskriénka mig till att gifva hvar och en af mina lé— 
sare den trésten, att han aldrabast sjelf kan skaffa sig erfor— 
derlig kinnedom om detta, genom att gifva akt pa hvad som 
bist passar for hans mage och hans konstitution. 

Da vi akte oss att dita for mycket eller pa otjenliga ti- 

der, och da vi efter yar mAltid icke kinne oss illamaéende och 

éfverlastade, utan deremot forfriskade och upplifvade, samt 

efter nagon tids forlopp benagna till ny verksamhet, kunne vi 
vara ganska lugna att de dimnen vi fortirt, varit friska och 

tjenliga for oss, hvilka an deras verkningar i allmanhet bruka 

vara. Men om vi, utan att eljest hafva begatt nagot fel emot 
dietetiken, kainne oss olustiga, tunga och matta efter malti-— 
den, kunne vi vara 6fvertygade alt det som vi firtirt — det 
m4 for 6frigt 1 allmanhet anses for att vara huru lattsmilt 
som helst, — icke dr tjenligt fér oss, Atminstone icke under 
det tillstand hyaruti vi f6r tillfallet befinne oss. PA detta satt 
kunne vi utan syarighet utfinna hyad vi bore ata och hvad vi 
bore undvika. Om man blott tillser att man icke ofverskri- 
der den passande qvantiteten, och derjemte iakttager de andra 
vilkoren for en god matsmiltning, blir faran for skadliga verk~ 



AAG 

ningar af oriktigt yalda fédoimnen, ganska betydligt min- 
skad. Efter den upplysning vi férut lemnat om lagarne for 
matsmiltningen, bér det vara litt att inse, att ehury det dr 
ganska fa itbara amnen, som en frisk person, hyilken {Gr 
ett verksamt och ordentligt lefnadssatt, icke skulle kunna 
fortira utan skada, si finnes det dock négra som fértjena 
att foredragas, och andra som béra undyikas af sidana per 
soner som hafva svag matsmiltning. Sdledes dro vaxtam~— 
nen (med undantag af de som dro tillredda af kornslagen) 
i det hela taget svarsmilta fér en svyag mage, och orsaka 
lattare syrebildning, an animalisk foda. Om feta och oljak— 
tiga dmnen giller ungefar detsamma, och de dro derfore icke 
heller passande f6r svaga magar. Soppor och i allmanhet 
tunna ratter fértjena icke att tillstyrkas, dels emedan de icke 
aro tjenlige att paverkas af magsaften och magens muskel— 
fibrer, dels emedan de vanligen innehalla jemforelsevis ringa 
naringsimnen. Da man derfére af en eller annan anledning 
finner kéttsoppa tjenlig, kan man betydligt litta dess smalt— 
barhet, genom att blanda den med litet gryn eller bréd. 

1 ungdomen, da matsmiiltningen ar kraftig och kroppen 
Jatt bringas i uppror, aro vaéxtimnen i ymnig mangd ganska 
tjenliga. Man bér da lata morgon— och afton—maltiderna en— 
dast besta af dylika amnen i forening med mjélk, och in— 
skrinka kéttraitterna endast till middagen. Men vid 4ldre 
ar, di kroppen icke ar retlig, och da tillafventyrs lefnads— 
siittet i allminhet dr férandradt, kan samma mingd yege- 

tabiliska iimnen icke langre med latthet smaltas, och béra da 
derfére inskrankas. 

Pastejer, feta kakor, puddingar och andra dylika rat— 

ter som innehalla mycket fett och olja, aro kanske, i all— 

minhet taget, de mest svarsmilta af alla slags matvaror, 

och béra derfére aldrig fortiras, dé magen icke ar sirdeles 

stark. Enkla, vil kokade, animaliska ratter af djur, som 

icke alltfor nyligen dro slagtade, hvilka fértiras jemte brid, 

ris, potatis eller andra vegetabilier, bilda deremot en gan— 

ska littsmialt maltid for en syag mage. Understundom fram- 
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kallar likvil potatis syra och viderspinningar i magen, i hvil- 

ken handelse den icke bor fortiras. Vildt smiltes i allmaén- 

het Jatt, under niastan alla omstindigheter. 
Under vissa forhallanden, da en stor retlighet ager rum 

och lefnadssittet icke medfor tillraécklig rérelse, blifva de van— 
liga starka kéttritterna (isynnerhet rokt kétt) alltfor hettande, 
afven om de skulle Jatt smiltas; detsamma intriffar ock under 

konyalescensen efter en sjukdom. Derfore dir under dessa om— 

staindigheter, friskt honsk6tt och annat hvitt kott, som hetsar 
mindre och smiltes langsammare, mangen gang att rekom= 
mendera, da oxkétt eller flask icke skulle kunna fértaras utan 

skada. Af samma anledning ar hvitt kott af unga djur mest 
passande fir ungdomens retliga och lattrérliga organisation. 

Det skulle vara latt att fylla manga ark med undersék— 
ningar om de enkla fédoimnenas foretriden och brister, men 
detta ligger utom min plan. Denna punkt har deremot fo- 
retridesvis fistat deras uppmarksamhet som i allmanhet sys— 
selsatt sig med afhandlingar i dietetiken, och man finner den 
si ofta och sa yidlyftigt afhandlad af andra, att jag anser for 
ett onddigt upprepande, att vidare inga deruti. Min afsigt 
ar nemligen icke sd mycket att lemna fullsténdiga reglor for 
hyarje enskildt fall, som icke snarare att papeka de allminna 
principer, pa hvilka dessa reglor maste grunda sig, och des— 
sas inbordes sammanhang. Jag skulle énska att kunna upp- 
lysa lasaren icke allenast om hyad matsmiltningen dr, utan 
afven om de lagar hvaraf den styres, sé att han ma kunna 
inse Avarfore det ar honom nyttigt att valja ett lefnadssitt 
framfor ett annat — Avarfére dieten bir andras under olika 

omstandigheter, for att blifva passande for organismen allt 

efter forhallandernas vyexlande behof — och slutligen de a!l— 

manna reglor hyarefter dessa modificationer bora ratta sig; 
och om jag uppnalt detta andamil, sa tror jag icke att jag 
arbetat forgafves. 

Sedan vi sdlunda afhandlat principerna fr maltidernas an- 
tal, fodoamnenas qyantitet och qvalitet, skole vi betrakta ndgra 
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af de yttre omstandigheter som kunna inverka nyttigt eller 
skadligt pi matsmialtningen. 

Till de omstindigheter som befordra matsmiltningen, 
héra fOrst lugn till kropp och sjdl nagon tid fore och ef- 
ter hyarje maltid. Verkan af denna omstandighet beror pa 
den valkianda lag, att hvarje liflig verksamhet som intraider i 
ett organ, medfér ett dkadt tillopp af blod och nerykraft till 
detsamma, och detta fortfar afven nagon tid efter sedan verk— 
samheten redan upphért. Att detta ager rum dfvyen vid mat— 
smiltningen, kan man icke allenast sluta sig till af analogien 
med kroppens Ofriga organer, utan det starkare tilloppet af 
blod och den dermed féljande ékade afséndringen ar dfven 
bevisad genom omedelbar iakttagelse, nemligen af Der Beau- 
mont vid férut omnamnde tillfalle. Det ar naturligt att 
denna 6kade blodmingd i magen och tarmkanalen under mat— 
smiiltningen nddvindigt férutsatter en motsvarande forminsk— 
ning af den i den 6friga kroppen cirkulerande blodmassan, 
hvarigenom naturligtvis en mindre stark lifsyerksamhet kom— 
mer att iga rum i de andra organerna. Derfore ar man icke 
heller straxt efter en stark maltid skicklig till nagot anstran- 
gande arbete fér kroppen eller sjalen, och svaga personer er— 
fara da ofta besvdrad andedragt samt kéld Ofver kroppsytan. 
Denna inverkan varar likval efter regel icke lange. 

Sedan de till fodoaimnenas upplésning och chylus—bild— 
ningen behéfliga afséndringar hafva forsiggatt, intrader en 
reaktion, och blodet, som nu dessutom till en del blir forny— 

adt genom den nybildade chylus, fordelar sig ater jemnare 
éfver hela kroppen, hvarefter man ter blir i stand att med 
fornyad kraft atertaga sina vanliga sysselsdttningar. 

A andra sidan visar erfarenheten tillrickligt att hvarje 

stark verksamhet eller sinnesrérelse straxt efter en maltid 
hindrar matsmiltningen, och vi hafve férut omtalat fors6k 

med djur, hyilka bevisade att fédoimnena dnnu efter flera 

timmars tid funnos osmiilta i magen, di djuret (en jagthund) 

straxt efter maltiden hade varit i rérelse. Vi se ock att de 
djur som sluka stora massor pa en gang, behdfva jemforelse- 
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vis lang tid derefter stillhet och‘lugn; sdlunda sofva nagra 
slag af ormar Atta dagar efter en stark mialtid. Harmed vill 
jag likval icke hafva sagt att man bdr ligga sig och sofva el— 
ler vara alldeles sysslolés efter miltiden. Svaga personer 
kunna vil nigon gang behéfva en sddan fullstindig hvila, men 
friska personer kunna utan skada, ja afven med nytta taga 
sig en promenad i all maklighet, och ett muntert och an- 
genimt samsprak efter maltiden (the after-dinner smalltalk) 
ar sardeles valgdrande for matsmaltningen. . 

Af samma anledning beror ock att lugn till kropp 
och sjil kort fore maltiden ar nédig och nyttig for en 
frisk matsmaltning. Om yi sitte oss till bords straxt ef- 
ter en stark kroppsrérelse eller ett ifrigt studerande, vill blo— 
det, som under arbetet strémmade biftigt till musklerna eller 

hjernans adror, annu nagon tid fortfara att taga samma vig, 
till dess det slutligen Hunnit att jemnare férdela sig Ofver 
kroppen. Om magen fylles innan detta har intraffat, kan icke 

tillracklig blodmingd komma till densamma, och féljaktli- 

gen magsaften icke afsdndras tillrackligt hastigt och ymnigt. 
Denna praktiska regel har lange varit erkand och takttagen 
vid behandlingen af djur, och ingen som satter virde pa sin 
hund eller hast, férsummar den; och likval vill samma per- 
son som kanske genast skulle bortkéra sin drang om han 
gafve foder at hans hast straxt efter en tréttande ridt, utan 
betinkande sjelf satta sig till bords under likartade omstin- 
digheter. I falt ser man ofta mirkvirdiga exempel pa ver— 

kan af denna férhallningsregel. Rekryten kan, da’ han kom— 
‘mer till hvilostallet och ar hungrig och trétt efter dagens an~ 

stringningar, knappast afhalla sig fran att sluka sin foda in— 
nan den annu ens dr fullt kokad. Han felar saledes pa tvanne 
satt, nemligen dels genom att ita innan kroppen hunnit komma 
till ro, dels genom att fortaira sin foda i ett tillstand som 
icke dr nyttigt for matsmiltningen. Den gamla soldaten der— 
emot tander sin eld i allskéns ro, kokar sin mat ganska or— 
dentligt och gér sina anstalter for nattqvarteret, innan han 
fortir sin mAltid, och han skérdar riklig beléning for sin sjelf- 
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forsakelse, i den njutuing och férfriskning som ban erfar of 
samma féda, som den andres otdlighet till en stor del forspillt 
nyttan utaf, 

Man kan nu ocksé Jatt inse hvarfore s4r, Aderlatningar, 
bad och andra omstindigheter som rubba blodeirkulationen, 
iro sd skadliga straxt efter en maltid. De verka nemligen 
pa samma sitt till att fordindra blodets fordelning och beréfva 
magen det till matsmiltningen erforderliga forradet af blod. 

Man ma likval icke fGrestalla sig, att denna hyilotid ef- 
ter mialtiden behéfver fortfara lika linge som néringsmedlen 
qvarhallas i magen. Da mialtiden icke varit alltfor stark, och 
det icke ager rum nagot sjukligt tillstand, fortfar denna lifs— 
krafternas concentrering till magen och den dermed féljande 
mindre lifliga vyerksamheten i kroppens 6friga organer siallan, 
— atminslone icke i nagon betydlig grad, — Jangre dn en 
eller balfannan timma. Da den magsaft som erfordras till en 
vanlig maltid, efter regel ar afséndrad inom den férsta tim— 

men efter intagandet af densamma, behdfver magen efter 

denna tids férlopp icke langre samma blodmingd, och det ar 
derfore icke da lingre nagot binder for att en Gkad verksam- 

het ater kan intrada i andra delar af kroppen. 
Sasom vi redan naimnt, ar det dkade tilloppet af blod 

till magens karl under matsmaltningen, bevisadt genom ome— 
delbar iakttagelse, och en dermed samtidig f6rhéjning af nery— 
yerksamheten — ehuru den icke pa samma sitt kan ses med 
égonen — ager lika bestimdt rum, Om nervsystemet giiller 

nemligen delsamma som om karlsystemet, att en energisk 

verksamhet icke pa en gdng kan underhillas pa tyanne olika 

stillen af kroppen. Om forstandet ar sysselsatt med an— 

stringdt tinkande, sa ar nervkraften samlad i hjernan och kan 

derfére icke i sin fulla kraft verka i magen eller musklerna. 

Om deremot magen hiller p4 att smiilta en stark maltid, och 

tanken pd samma ging uppfordras till kraftig verksamhet, sa 

kan den endast med. syarighet fasthalla féremalen, och antin- 

gen maste tankarna eller matsmaltningen rubbas. Om sjals- 

verksamheten fr jemn och angenam, och maltiden icke stark, 
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si rubba de hvarandra émsesidigt endast i mindre grad; men 

hvardera af dem skulle forsiggd kraftigare om de icke sam— 

mantriiffade pd en dch samma tid. Férsummandet af denna 

regel har otaliga ginger grundlagt klen matsmiltning och 

alla deraf beroende olyckor, isynnerhet hos vetenskapsman. 

De personer som af See ee tvingas att bérja 

tet Byiaelsatt med speledta tiouer eller pA annat siitt i liflig 

verksamhet, béra i allmanhet ata mindre vid dessa tillfallen, 

an de eljest bruka, och detta ar det enda sitt hvarigenom de 
nagorlunda kunna afvarja de eljest oundvikliga skadliga f6lj— 

- derna. Detta ar en regel hvars riktighet erfarenheten bevisat, 
och redan Hippocrates har fistat uppmirksambeten pa den- 

samma och anbefallt dess lakbtagande. 
Det ar icke endast pa magen utan pa hela niringspro— 

cessen, som sjilens tillstand iaitar ett betydligt inflytande. 
Da sinnet ar latt och upprymdt, ar vanligen matlusten jem- 
forelsevis stark, matsmaltningen kraftig och niringen fullstan— 
dig. Man ser exempel i detta afseende hos barn och valfodde 
landtmain; hvaremot den, hvars sjal ar pligad af bekymmer, 
afund eller andra skadligt inverkande lidelser, knappast vet 
hvad en frisk och stark matlust ar, och sillan ar valfodd; ty 

det ar sakert, att klen matsmiltning och naring lika ofta hir~ 
leda sig fran 6fverdrifven eller oordentlig sjélsverksamhet, 
som fran syarsmilta eller osmaltbara fodoimnen. Exempel 
pa detta sjalstillstandets inflytande pa kroppens naring ser 
man i stort under oroliga tider, och det vittnar om en skarp 
iakttagelseformaga hos Shakspeare, da han later Cesar uttala: 

»Jag vill se feta menniskor omkring mig, 
»Slatkammadt folk som sofva godt om natten; 
»Den der Cassius har en mager, bungrig uppsyn; 
vHan tanker mycket; sddaat folk ar farligt.» 

Antonius. 

»Rads ej for honom; han ir icke farlig; 
»Han ar en ddel och vilsinnad man.» 
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Cesar. 
»Om blott han yore fetare! Men icke 
»Rids jag for honom. Om mitt namn likval 
»Med fruktan kunde simjas, vet jag ingen, 
»Som forr jag skydde, iin den torra Cassius. 
»Han laser mycket, gifver akt pé mycket, 
»Ser tvars igenom menskors handlingssitt. 
»Han ilskar icke lek, som du, Antonius; 

»H6r ej musik; ler sillan; om han ler, 
»Sker det som om han hanloge at sig sjelf, 
»Féraktande sin egen sjail, som kunnat 
»Bli rérd till léje 6fver nagonting. 
»Han ar af det slags folk som aldrig trifvas 
»Sa linge de se nagon 6fver sig, 
»Och sidant gor dem mycket farliga» *). 
Slutligen hafve vi afvyen nigra anmirkningar att gora om 

drycker. Tya fragor erbjuda sig har for oss: Na ir skall man 
dricka, och Avad skall man dricka ?* ‘ 

Jag bar forut naimnt att ¢oérstens andamal ar att un— 
derratta oss nir kroppen behéfver att upptaga flytande am— 
nen, och att vi i det naturliga tillstandet icke hafve nagon 
battre eller palitligare vagledare; men da vart lefnadssatt 1 sa 
manga afseenden afviker fran naturens ordning, sa torde na— 
gra forsigtighetsreglor har icke vara pifentiod a 

Den mingd af yatskor, som under loppet af tjugufyra 
timmar afséndras fran blodet och bortgar fran kroppen ge— 
nom utdunstningen fran huden och lungorna, genom urinen 
och flere andra afséndringar, ar hogst betydlig, och om denna 

‘forlust icke ersittes genom férnyadt upptagande af yatskor, 
antingen i form af mat eller dryck, blir blodet tjockare, slut— 
ligen till den grad, att det icke kan fortsatta sitt omlopp i 
kroppen, — hvarpa vi se ett exempel i den Asiatiska koleran, 
der de yattenaktiga delarne af blodet bortgaé genom tarm- 

*) Julius Cesar, 4 akt., 2 scenen. Ofvers, af Hagberg. 
Band. XII, sid. 14. 
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kanalen, sA att urinafséndringen upphor och den sjuke nastan 

alltid lider af en omittlig térst. Under friskt tillstand ar 
bortgangen af vatskor aldrig sd stark, utom vid mycket an— 

stringdt kroppsarbete och vid mycket hog temperatur, under 
hvilka omstindigheter térsten, sdsom bekant, stegras i for— 
hallande till organismens behof. 

Efter regel bér allts& denna atra efter flytande amnen 
upplysa oss nir kroppen har behof deraf; men da vi tillfreds- 
stille den, bore vi val akta oss att dricka sa haftigt att magen 
deraf utspinnes, eller matsmiltningen férsvagas genom allt for 
betydlig utspidning af fédoimnena. Salunda dricka manga 
menniskor, mera af yana dn af yerklig térst, stora portioner 

under och straxt efter maltiden, hvarigenom slembinnan fér— 
slappas och afséndringarne Jatt kunna rubbas. Det ar natur- 
ligt att magsaften genom alltfér mycken blandning med andra 
aimnen utspides, sa att dess upplésande kraft minskas, mea 
antingen nu denna forklaring haller streck eller icke, si ar 
den oseden att dricka alltfor mycket och ofta, skadlig och bor 
derfére undvikas, 

Erfarenheten visar emellertid, att en mattlig njutning 
af dryck under maltiderna ar nyttig, och endast vi dricke li~ 
tet i sender, sa torde det icke yara ndgon fara dermed; men 

personer med syag matsmiltning béra taga sig i akt, emedan 
de ofta yilseledas af obehagliga kanslor i trakten af magen, 
hyilka lindras fér dgonblicket genom att dricka, men snart 
ater forvirras, da fododmnena derigenom for mycket utblan— 
das. De personer som lefya godt och iro vanda att dricka 
vin hyarje dag, antingen de hafya behof deraf eller icke, for- 
falla likaledes litt till den ovanan att dricka for mycket, for 

att slicka den konstgjorda térst som framkallats af denna 
onaturliga stimulus; men harigenom férsvaga de magen och 
forvarra det onda. Utom vid sjukdomstillfillen, maste en fort 

farande torst alltid vara foranledd af ett eller annat fel i lef 
nadssattet, och torde bast stillas genom en férsténdig forin— 
dring i detta afseende, men icke genom oceaner af dryck, som 

endast forvarra den sjukdom som de skulle bota. 
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Man antar i allmanhet att det dr nyttigt att tre till fyra 

timmar efter en stark méltid fértira nigra drycker, blott de 

icke iro hetsande. I theoretiskt afseende synes icke detta 

bruk fUrtjena klander, blott att dervid iakttages mycken mAtt- 

lighet. Hit torde aéfven béra riknas det s4 vanliga bruket af 
kaffe och thé pa eflermiddagen, och de manga inkast man 
deremot. gér, giilla framfor allt den oseden att fértara dessa 
drycker alltfor starka eller i allt for omattlig maingd. Afvyen 
om morgnarne brukas dessa drycker ganska allmant, och ef— 
ter den forlust som kroppen under natten har lidit genom 
den starka utdunstningen fran huden och lungorna, afven— 
som genom urinafséndringen, ar det naturligt att det pa mor- 
gonen skall vara ett starkt behof efter flytande émnen*). Om 
vart lefnadssatt eller vara sysselsattningar framkalla térst af— 
ven pa formiddagarne, s& kan det icke vara nagot att in— 
vinda emot dess fornuftiga och miattliga tillfredsstallande. 

Dryckernas ¢emperatur ar en sak af stérre vigt an man 
i allmanhet férmodar. Da vi talade om tinderna, fastade vi 

uppmirksamhet pa, att sa vil alit for kalla, som allt for yarma 
amnen yerka skadligt pa dem; detsamma giiller ock med af— 
seende pa magen. Det ir en kind sak, att mangen adragit 

sig déden, genom att dricka iskallt vatten da kroppen varit 1 
stark syettning eller betydligt utmattad. Beaumont bar ge- 
nom sina forsék med S:¢ Martin funnit, att fortérandet af 

kalla imnen, i hég grad minskar magens temperatur och f6lj— 
aktligen fOrsvagar matsmiiltningen, hvartill, sasom ofvan ar 

nimndt, fordras en viss, temligen hig virmegrad. Hiaraf kan ~ 

man latt férklara sig de skadliga f6ljder man sa ofta ser upp— 

komma och bero af fortirandet af en allt for stor mangd is 

sisom desert efter en stark maltid, 
*) pervid m& likvail géras den anmiarkningen, att man al- 

drig bor lata barn dricka kaffé, och d& de f& dricka thé, bor 
detta vara mycket svagt och helst utblandadt med mjolk. De 

fullviixta personer deremot, som befinna sig val af kafié och 

thé, m4 gerna begagna dessa drycker, men den som lider af 
magsyra och framfor allt fruntimmer med benagenhet for 

bleksot, bora helt och hallet undvika dem. S. 6. 
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‘Ett helt annat forhallande ar det med det allmianna 

bruket af is i de varma lianderna och vid stark viarme. Da 

det icke sker under eller straxt efter maltiden, och kroppen 

icke air utmattad, ar is langtifran skadlig, den ar tvertom bade 

helsosam och uppfriskande di den brukas med tillbérlig for—- 
sigtighet. I Italien anses derfére is om sommaren, som en 
nédvindighetsartikel, och konditorerne straffas till och med 

pa flere stillen med béter, da deras isforrad tryter. Is ar lik— 
val battre och mindre farlig, an kallt vatten. Professor 

Dunglison berittar sdledes, att det for nagra dr sedan var 
mycket vanligt att arbetarne i Virginien, under skirdetiden 

ddrogo sig déden, genom att dricka for mycket kallt vatten 
da de voro upphettade, men alt dédsfallen betydligt minska~ 
des sedan man infort det bruk att forse dem med is. Da de 
drucko yatten sviljde de det alltid hastigt och i stor mingd, 

sé att det hade en betydligt hastigare verkan pa kroppen, 
ain isen, som endast fortirdes 1 sma portioner och smilte 
sd smaningom. 

Andra drycker, sisom soppor, thé och kaffé, njutas ofta 
alltfér varma, och aro da afven skadliga, om ock icke till 

samma grad. De férslappa siemhinnan och férsvaga muskel— 
hinnans kraft, samt verka féljaktligen skadligt pa matsmalt— 
ningen. Den mest passande temperatur sa vil for mat som 
dryck, ar kanske den som motsyarar kroppens naturliga var— 
megrad, nemligen nagot éfver 100° F. (+ 37° C.). 

Da man, antingen sdsom foljd af starkt kroppsarbete 
eller af stark varme, erfar mycken térst, slickes denna bittre 
genom en mattlig njutning af |jumma, dn af kalla drycker, 
emedan dessa genom deras hastiga inverkan, upphifva blod— 
omloppets jemnvigt och framkalla en reaktion, som snart 
ater framkallar och fordkar térsten. 

Man har under sednaste tiderna borjat att pa ett annat 
sitt behandla histar, med afseende pa deras dryck. F6rr an— 

sig man det vara hogst farligt att gifva en hist vatten me- 
dan han var syettig; nu ar det deremot vanligt att lata post- 
hastar f4 litet vatten pa viagen, ehuru varma de an ma vara; 
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men for det férsta fa de endast en liten portion, och {ér det 

andra fi de straxt komma i rorelse, hvilket forebygger de 

skadliga filjderna af det kalla yattnets hastigare inyerkan, 
emedan blodet genast 4ter kommer i rérelse. Ville man der- 
emot lata naan fa dricka samma mingd yatten straxt efter 

ankomsten till station, och der blifva stilla,-skulle de skadliga 

foljderna icke uteblifva. 

Det samma giller ock om menniskokroppen, och vi 
kunne haraf litt forklara oss hyarfére vi s4 ofta se personer, 
utan skada dricka kallt vatten, afyen da de dro starkt upp— 
hettade, blott de straxt derefter 4ter komma i stark rérelse. 

Om saledes arbetet icke varit hardare an att det bragt blodet 
i rérelses utan att framkallat matthet eller svaghet, och isyn— 
nerhet om man ater skall borja detsamma straxt efter sedan 
man druckit, sa gor det kalla vattnet sillan nagon skada, blott 
man icke fortir det alltfor omattligt. Men om man ar myc— 

ket varm och derjemte trétt och utmattad, och da dricker en 
stor mingd kallt vatten, samt derefter sitter sig att hvila, sA 
iir det langt st6rre sannolikhet att olyckliga f6ljder deraf 
uppkomma. 

Om de oltka slags drycker som i allmanhet brukas, 
har man talat si mycket och sa ofta, att jag icke vill uppe— 

halla mig dervid, utan endast inskrinka mig till nagra all- 
manna anmarkningar. 

Vatten ir en god dryck for hvar och en onstitntion, 

da man icke allt for mycket 6fverdrifver bruket deraf, eller 

dricker endast af oyana, utan naturlig torst, och da man tillika 

iakttager de ofvan anférda forsigtighetsmatten; men da man 

icke kinner nagot egentligt behof af dryck, ar det icke skal 

att anse vatten sisom nagot nédvindigt tillbehér till en mal- 

tid. Brédvatten, kornvatten, svagdricka (blott det icke ar 

surt), sodavatten och andra dylika drycker kunna utan skada 

fortiras, under samma vilkor som vatten. Deremot ar det 

langt mera som man bor iakttaga med afseende pa de star— 

re jasta dryckerna, sdsom Ol, porter, yin och brannyin. Dessa 

béra med mycken yarsamhet brukas, emedan det kan utrat- 
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tas mycket ondt eller godt med dem, allt efter som de an—- 
vindas pi ett fdrnuftigt satt, eller icke. Till dagligt bruk 

bora de i allminhet adldeles tcke anviindas. 

Den forsta verkan af alla destillerade och jista drycker, 
ir alt reta nervsystemet och 6ka blodomloppet. I alla de 
fall da dessa organers verksamhet behéfver understédjas 
och héjas, kunna derfére dessa drycker ofta vara nyttiga; 
men da deremot de nimnde organernas verksambet snarare 
behéfver modereras, iro de bestimdt skadliga. For att visa 
den praktiska nyttan af denna regel, vilje vi anfora nagra 

exempel pa dess tillampning. 
Det ar ett vanligt bruk bland de sa kallade hégre klas— 

serna, att gifva barn ett litet glas vin hvarje dag, allt ifran 
deras tidigare alder. Vi vilje unders6ka huruvida detta mot- 
svarar barnets naturliga tillstind: bos barn stroémmar blodet 
hastigt och férsattes litt i stark rérelse, och nervsystemet 
emottager litt afven de svagaste intryck utifran. Salunda 
frambringa obetydliga orsaker ofta feber och kramptillfallig— 
heter hos barn. Man bér derfore hos dem icke reta, utan 
snarare ska att nedstamma blodkarlens och nervernas verk— 
samhet; och saledes undvika vin och dylika hetsiga drycker, 

emedan de bestimdt dro skadliga for barn i allminhet. Men 
det finnes afven barn af en sa trég konstitution, att de verk— 
ligen behéfva en stimulus fdr att vickas till frisk verksamhet, 

och for dem kan vin négon gang vara tjenligt sasom ett li— 
kemedel. 

Under ungdomsdidern ar kroppen annu mycket kaéns— 
lig for yttre intryck, och hetsiga drycker dro féljaktligen af— 
ven da skadliga. Allt for hastig vaxt kan likval stundom 
medféra si betydliga anstringningar af de animaliska funktio- 
nerna, alt en stimulus blir nédvandig for att halla dem uppe, 
och afyen di kunna viner eller andra jasta drycker stundom 
blifva nyttiga, blott de icke njutas si ymnigt att karl- och nery- 
systemet deraf allt for mycket irriteras. — Vid den fullvuxna 
aldern, da matsmaltningen ar god och kroppen i sin fulla 
kraft, samt da lefnadssittet icke medfér alltfor betydliga an- 
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striingningar, dro vanligen magen och kirlsystemet i det ba— 
sta tillstand, och behéfva ingen konstlad stimulus. D4 lifs— 
krafterna underhallas med nérande f6dodmnen och passande 
verksamhet, tjenar hyarje sédan upphetsning endast till att 
forslésa dem. Men om organismen under en lang tid blifyit 
vand yid vin, ar det bittre att endast smaningom bortligga 
bruket deraf, an att hastigt dermed upphéra. — Vid hégre 
dlder, da lifskrafterna bérja sjunka, kan stundom en mittlig 
stimulus yara tjenlig. 

Om man pastar att denna dsigt skulle fora till ett full— 
komligt férvisande af vin och andra hetsande drycker, tillstar 
jag gerna att jag anser dem skadliga for helsan, isynnerhet 
hos alla de personer, hvilkas funktioner dem forutan férsigg4 
friskt och kraftigt. Men 4 andra sidan, ar CeNetith ipa 
hos manga sa syag, att mattlig njutning af yin kan vara tjen- 
lig; och det gifves omstindigheter, hvarunder afven eu full- 
komligt frisk person kan med férdel nyttja dem sésom skydds— 
medel mot sjukdomar. Da t. ex. en frisk person under na— 
gon tid har sysselsatt sig med oyanligt starkt kroppsarbete 
i fria luften, eller under en langre tid blifvit tvangen till ett 
besvarligt och anstringande vakande, kan ett glas vin vid 
eller efter maltiden stundom behéfvas for att uppehalla kraf- 
terna och forekomma sjukdom, hvaremot kroppen utan ett 
sadant understéd kanske icke skulle kunna utharda dessa an— 

stréngningar. 
Under s&dana omstindigheter, och da kroppen ar 1 

behof af ett sddant bisténd, ar godt yin att i allmanhet 

langt foredraga framfor brannyin och andra spirituosa. Vin, 

anvandt pa ett fornuftigt sitt, meddelar organismen en god 

och varaktig stimulus, hvaremot de andra starka spritdryc— 

kerna i en onaturlig grad hetsa, och forr eller sednare fér— 

svaga kroppen; hvarjemte dessa sednare ofta nog smaningom 

fiat ave ett bestaindigt begar efter en irnvadl™ och férékad 

stimulus. De borde derfore aldrig begagnas annat ap som 

medicin, men beklagligen dr detta nu for tiden si langt ifran 

att vara hindelsen, att brannvin pa manga stallen anses icke 
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allenast som ett specificum mot alla slags sjukdomar, utan 

ifven sisom ett medel till uppmuntran och trést vid hvarje 

tillfille; ja man ser icke sillan att afven barn aro vande vid 

denna njutning, och foljderna deraf maste naturligtvis blifva 

hégst férderfliga, hvilket afven den dagliga erfarenheten till- 

rickligt bekraftar. De anstringningar som man under de 

sednare ren gjort sa val hir som annorstades, och isynner— 

het i Amerika, for att inskrinka fortarandet af de hetsiga 

spritdryckerna, iro derfére higst berémyirda, och nykter— 
hets— och mittlighets—sillskaperna — trots allt hvad man 
emot dem ma hafva att anmirka — hafva obestridligen ver- 
kat mycket godt. Emellertid férekommer det mig som om 
man skulle kunna vinna langt mer, om man icke sa uteslu- 

tande inskrainkte sig till ett inskarpt afhallande fran beru— 
sande dryckers bruk, utan mera sokte arbeta pa befrimjan— 

det af upplysningen och moraliteten i allminhet. Den ab- 
stinens eller mattlighet som hirleder sig fran sjalens lyftning 

och en foradlad moralisk kansla, bér icke allenast verka langt- 

nytligare pa menniskan, utan bor afven gifva henne kraft att 
langt biattre motsta frestelsen, in den som endast bestar i att 

uppfylla ett lofte; och om det icke gifves nagot som kan er— 
silta den njutning och den lifvande verkan som mangen tyc— 

ker sig hafya funnit af spritdrycken, sa ar faran fOr aterfall 

till fyllerilasten, betydligt stor. Riktigheten af denna sats ar 
kanske icke annu i allmianhet tillrickligt erkiind inom de el— 
jest sa fortjenstfulla nykterhets— och mattlighets—sillskaperna. 

Man kan yal siga att ett glas brinnvin efter en stark 
miltid befordrar matsmiltningen och féljaktligen icke gor nd— 
gon’ skada, och jag erkainner gerna att da man atit for myc— 
ket eller fyllt magen med syarsmiilta fodoimnen, kan méjli- 
gen en s. k. snaps nagon gang bidraga att snarare blifva dem 
qvitt; men det forefaller mig som skulle det varit langt for- 
nuftigare att icke ata hvad man vet att man icke kan tala; 

och vi skulle befinna oss langt bittre deraf, an att forst of- 
verfylla magen och sedan begagna stimulerande dmnen, hvil— 
kas nyttiga verksamhet dessutom férminskas fir hyarje gang 
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vi férnya njutningen deraf. Min Asigt om nyttan af jasta och 
spiritudsa drycker ar sdledes den: att s4 linge helsan ar god 
bora de alldeles icke fortiras, emedan de i sidan handelse 

endast framkalla en onaturlig retning; men om kroppskraf~ 
terna iro svaga, eller sd onaturliga anstringningar erfordras 
af dem, att en 6kad och férnyad stimulus dr alldeles nédvain- 
dig, si icke allenast medgifver, utan tillrader jag afven att for 
nagon gang fortira vin eller sidana spirituésa drycker, som 
man af erfarenheten vet understédja krafterna, utan att satta 
blodet i allt for stark rérelse, verka betsande pa sinnet eller 

rubba matsmiltningen. Men om sadana foljder intrada, ar 
redan detta ett bevis att denna njutning antingen alldeles 
icke passar, eller 4tminstone bor annu ytterligare inskrankas. 
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